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అమరావతి, మే 5 : సాగునీటి ప్రాజెక్టుల తరహాలో రాష్ట్రంలోని రహదారుల ప్రాజెక్టులను ప్రాధాన్య
క్రమంలో నిర్దేశంచుక్టని నిర్ణీత కాలానికి పూరతయ్యయలా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు
అధికారులక్ట సూచంచారు. వేగంగా రోడ్ల నిరాాణం పూర్తత చేయడ్ంతో పాటు, వాటి నాణయతక్ట పెద్ేపీట
వేయాలని చెపాారు. రాష్ట్రంలోని 4 వేల కి.మీ. రాష్ట్ర రహదారుల నిరవహణను పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా 5 ఏళ్ల పాటు
ప్రైవేటు సంసథలక్ట అప్ాగంచాలని ఆదేశంచన్ ముఖ్యమంత్రి, ద్శలవార్ణగా మిగలిన్ రహదారులను
అదేవిధంగా ఇచేచందుక్ట ప్రణాళికలు రూపందంచాలని అనాారు. శనివారం ఉండ్వలిల తన్ నివాసంలోని
గ్రీవెన్సహాలలో రహదారులు, భవనాల శాఖ్పై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిరవహంచారు.
ఎకకడా రహదారులపై గుంతలు వండ్కూడ్ద్ని, ఎప్ాటికప్పాడు మరమాతులు ప్రైవేటు సంసథలతో
చేయంచాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులక్ట చెపాారు. ఇందుకోసం రూ. 250 కోటుల కేటాయంచాలని
సూచంచారు. రహదారుల ప్కకన్ వన్ా పిచచమొకకలను, పద్లను తొలిగంచాలని, నీరు నిలిచపోయ
రోడుల పాడ్వవక్టండా అవసరమైన్ చోటల డ్రైనేజీలు నిర్తాంచాలని అనాారు. సీసీ కెమేరాలతో రహదారుల
నిరాాణం ప్రయవేక్షంచ, డ్రోన్ కెమేరాల దావరా వాటి స్థథతిగతులు ప్ర్తశీలించాని ముఖ్యమంత్రి చెపాారు. ఈ
సమాచారానిా వినియోగంచుకోవడ్ం దావరా రహదారుల నిరవహణను సమరధవంతంగా చేప్టువచచని
అనాారు. నేల తీరు, వరషపాతం, ట్రాఫిక్ రద్దే వంటి అంశాలను ప్ర్తగణన్లోకి తీసుక్టని రహదారులు
నిర్తాంచాలని చెపాారు. న్తతన్డ్కన్ రహదారుల నిరాాణం చేప్ట్టు సంసథలపై చరయలు తీసుక్టంటామని, నిర్దేశత
సమయానికి రోడ్ల నిరాాణం చేయక్టంట్ట నిరాాణ సంసథలను బాలక్లిసుులో పెడ్తామని ముఖ్యమంత్రి
హెచచర్తంచారు.
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రాష్ట్రంలోని జాతీయ, రాష్ట్ర, జిలాల రహదారుల మొతతం 53,403 కి.మీ. పడ్వన్ వనాాయని, వీటిలో
జాతీయ రహదారులు 6,401 కి.మీ., రాష్ట్ర రహదారులు 14,722 కి.మీ., ప్రధాన్ జిలాల రహదారులు 32,280
కి.మీ. అని ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వివర్తంచారు. జిలాల రహదారులోల 4 వరుసల రహదారులు 131
కి.మీ., రండు వరుసల రహదారులు 2,671 కి.మీ., ఒక వరుస రహదారులు 28,530 కి.మీ. వనాాయని
తెలిపారు. గ్రామీణ రహదారులు, జిలాల రహదారులతో కలిపి 2014 నుంచ ఇప్ాటివరక్ట 3,660 కి.మీ. ఒక
వరుస రహదారులను రండు వరుసలుగా అభివృదధ చేస్థన్టుు వెలలడంచారు.
ఈ నాలుగేళ్లలో రూ. 4,150 కోటలతో గ్రామీణ, జిలాల రహదారులను రండు వరుసలుగా అభివృదధ
చేయడ్ం, ప్టిష్ుప్రచడ్ం, వారధులు నిర్తాంచడ్ం చేశామని అధికారులు ముఖ్యమంత్రి ద్ృష్టుకి
తీసుక్టవచాచరు. రూ. 528.66 కోటలతో 2014 నుంచ 2018 వరక్ట 1,038.88 కి.మీ. గ్రామీణ రహదారులను
బీటీ రహదారులుగా అభివృదధ ప్ర్తచామని చెపాారు. ప్రధాన్ జిలాల రహదారులోల 17,244.80 కి.మీ. మేర
గుంతలు వండ్గా, వాటిలో 16,280.30 కి.మీ. వరక్ట మరమాతులు చేశామనాారు. మొతతంమీాద్ ప్రధాన్
జిలాల రహదారులోల 94.41% గుంతలు లేక్టండా మెరుగు ప్ర్తచామని చెపాారు. అలాగే జూన్ 2014 నుంచ
మార్తచ 2018 వరక్ట రాష్ట్ర రహదారుల కోసం రూ. 1,422 కోటుల ఖ్రుచ చేస్థన్టుు తెలిపారు.
రహదారులు, భవనాల శాఖ్క్ట ముఖ్యమంత్రి నిర్దేశంచన్ లక్ష్యయలు
1. గ్రామ ప్ంచాయతీల నుంచ మండ్ల కేంద్రాలక్ట, మండ్ల కేంద్రాల నుంచ జిలాల కేంద్రాలక్ట, మండ్ల
కేంద్రాల నుంచ మండ్ల కేంద్రాలక్ట రహదారులను తవర్తతగతిన్ అనుసంధానించడ్ం.
2. వచేచ ఐదేళ్లలో నాలుగు వేల కి.మీ. ప్రధాన్ జిలాల రహదారుల విసతరణ చేప్టుడ్ం.
3. శధిలావసథక్ట చేర్తన్ 120 వంతెన్లను ప్పన్రనిర్తాంచడ్ం.
4. రహదార్త భద్రతా చరయలోల భాగంగా, ట్రాఫిక్ రద్దేని ద్ృష్టులో పెటుుక్టని రహదారుల నిరవహణ చేప్టుడ్ం.
5. 2021-22 కలాల రాష్ట్రంలోని 1,810 కి.మీ రహదారులను రూ. 1,580 కోటలతో బీటీ రోడులగా అభివృదధ
చేయడ్ం.
6. ఈ ఏడాద రూ. 500 కోటలతో 570 కి.మీ. బీటీ రహదారులు నిర్తాంచాలిసందగా ముఖ్యమంత్రి అధికారులక్ట
లక్ష్యయలను నిర్దేశంచారు.
గ్రామీణ రహదారులక్ట మహరేశ
గ్రామీణ రహదారుల కోసం 2014 నుంచ ఇప్ాటివరక్ట బడ్జెట్ కేటాయంప్పలు రూ. 2,748.21 కోటుల
జరుప్గా, మొతతం రూ. 2,103.34 కోటుల ప్రభుతవం ఖ్రుచ చేస్థంద.
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2014-15లో ఖ్రుచ చేస్థన్ద రూ. 459.17 కోటుల
2015-16లో ఖ్రుచ చేస్థన్ద రూ. 425.97 కోటుల
2016-17లో ఖ్రుచ చేస్థన్ద రూ. 572.11 కోటుల
2017-18లో ఖ్రుచ చేస్థన్ద రూ. 646.09 కోటుల
2018-19లో కేటాయంప్పలు రూ. 948 కోటుల
సీలేరుపై వేగంగా వంతెన్ నిరాాణం
తూరుాగోదావర్త జిలాలలోని చంతూరు-మోటు రహదార్త నిరాాణంలో భాగంగా సీలేరు న్దపై 300
మీటరల పడ్వన్ రూ. 23.13 కోటలతో నిర్తాసుతన్ా వంతెన్ను వేగంగా పూర్తత చేయాలని ముఖ్యమంత్రి
అధికారులక్ట సూచంచారు. సీలేరు ప్రాజెక్టు ద్గగర విదుయత్ ఉతాతిత నిలిపివేస్థన్ సమయంలో వంతెన్ ప్నులు
చేప్టాులని సూచంచారు.
రాష్ట్ర హైవేలక్ట నంబరుల
జాతీయ రహదారులక్ట నంబరుల కేటాయంచన్ తరహాలో స్టుట్ హైవేలక్ట SH-O1, SH-O2.. పేరుతో
నంబరల కేటాయంప్ప పూరతయయంద్ని, మొతతం రాష్ట్రంలోని 451 రాష్ుట రహదారులక్ట నంబరుల కేటాయంచ
జాబితా రూపందంచామని అధికారులు తెలిపారు.
జాతీయ రహదారులపై ప్రత్యయక శ్రద్ధ
2014 నుంచ ఇప్ాటివరక్ట రాష్ట్రంలో 3,688.01 కి.మీ. జాతీయ రహదారుల నిరాాణం, మరమాతులు
కోసం రూ. 6,579.53 కోటుల ఖ్రుచ చేశామని అధికారులు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. రాష్ట్రంలో జాతీయ
రహదార్త ప్రాజెక్టులు అయన్ న్రసన్ాపేట-రణసథలం 6 వరుసల రహదార్త, ఆన్ంద్ప్పరం-పెందుర్తత-అన్కాప్లిల
6 వరుసల రహదార్త, గుండుగొలను-కొవ్వవరు 4 వరుసల రహదార్త, అన్ంతప్పరం-గద్ేలూరు-గుంటూరు
2 వరసల రహదార్త, చతూతరు-మళ్లవరం 6 వరుసల రహదార్త, ర్దణిగుంట-నాయుడుపేట 6 వరుసల
రహదార్త, మైద్కూరు-బదేవలు-నలూలరు 4 వరుసల రహదార్త, కృష్ీప్టాం పోరుు రహదార్త నిరాాణం
ప్పరోగతిని ముఖ్యమంత్రి సమీక్షంచారు. 1,054.3 కి.మీ పడ్వైన్ ఈ 8 మెగా ప్రాజెక్టుల నిరాాణానికి రూ.
20,789 కోటుల వయయం కానుంద్ని వివర్తంచారు. ఈ ఏడాద సుమారు రూ. 6 వేల కోటల విలువైన్ జాతీయ
రహదారుల ప్నులు చేప్డుతున్ాటుు తెలిపారు.
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మచలీప్టాం-భీమవరం, మచలీప్టాం-ఏలూరు రహదారులను జాతీయ రహదారులుగా
భారతమాల ప్రాజెక్టు ప్ర్తధిలోకి తీసుక్టవచేచలా ప్రయతిాంచాలని అధికారులక్ట ముఖ్యమంత్రి సూచంచారు.
జాతీయ రహదారుల నిరాాణానికి తలెత్యత భూస్టకరణ ఇబబందులు తక్షణం ప్ర్తష్కర్తంచాలని చెపాారు.
బంజ్ సర్తకల ఫ్లయ్ఓవర కోసం ట్రాఫిక్ నియంత్రణ
విజయవాడ్ బంజ్ సర్తకల ద్గగర చేప్టిున్ ఫ్లయ్ఓవర నిరాాణం వేగంగా పూర్తత చేస్టందుక్ట రాత్రి
సమయంలో ఒకవైప్పన్ రహదార్త ట్రాఫిక్ నిలిపివేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులక్ట సూచంచారు. రాత్రి
11 నుంచ ఉద్యం 6 గంటల వరక్ట రండు వరుసల రహదార్తపై మాత్రమే ట్రాఫిక్ మళిలంచేలా చూడాలనాారు.
ఎకకడా ట్రాఫిక్ నిలిచపోక్టండా పోలీసులు చరయలు తీసుకోవాలని చెపాారు.
జన్వర్త కలాల కన్కదురగ ఫ్లయ్ఓవర
విజయవాడ్లో నిర్తాసుతన్ా కన్కదురగ ప్లయ్ఓవర 65% శాతం పూరతయయంద్ని అధికారులు
వివర్తంచగా, ప్రతినలా ప్నుల ప్పరోగతిపై నివేదక ఇవావలని నిరాాణ సంసథ సోమా ప్రతినిధులను ముఖ్యమంత్రి
ఆదేశంచారు. ఎటిుప్ర్తస్థథతులోల ఫ్లయ్ఓవర నిరాాణం వచేచ ఏడాద జన్వర్త 31 నాటికి పూర్తతచేయాలని సాష్ుం
చేశారు. ఫ్లయ్ఓవర నిర్తాంచే సామరధయం లేన్ప్పాడు అసలు నిరాాణ బాధయతలు ఎందుక్ట తీసుక్టనాారని సోమా
ప్రతినిధులను ముఖ్యమంత్రి ప్రశాంచారు. నిరాాణంలో అంతులేని జాప్యం చేసూత ప్రజలను ఇబబంద
పెడుతునాారని ఆగ్రహం వయకతం చేశారు. మరోవైప్ప వరాషకాలం వచేచలోగా విజయవాడ్-హనుమాన్ జంక్షన్
మధయ జాతీయ రహదార్త నిరాాణంలో నాణయత మెరుగుప్డేలా చూడాలని అధికారులక్ట సూచంచారు.
అన్ంతప్పరం-అమరావతి ఎక్సప్రెస్ వేక్ట సంబంధించ భూస్టకరణ తవరతిగతిన్ పూర్తత చేయాలని చెపాారు.
సమీక్షలో రహదారులు, భవనాల శాఖ్ మంత్రి సీహెచ్ అయయన్ాపాత్రుడు, ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యయక ప్రధాన్
కారయద్ర్తి సతీష్ చంద్ర, ముఖ్యమంత్రి కారయద్ర్తి ఎ.వి. రాజమౌళి, ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రాజెక్టు డైరకుర అనిల ద్దక్షత్
పాల్గగనాారు.

