
పత్రికా త్రపకటన 

 

వెలగపూడి, 

తేది : 25-11-2021. 

 

విశాఖపటన ం జిలా్లలోని పంచత్రామాల మీద త్రపభుత్వ ం నియంమంచిన కమటీ సమావేశంలో 

చర్చ ంచిన అంశాలను రాజ్య సభ సభుయ లు విజ్యసాయిరెడి ిమీడియా త్రపినిధులకు 

వివర్ంచారు. ఈ సమావేశంలో త్రపధానంా 4 అంశాలపై చర్చ ంచడం జ్ర్గందని తెలిపారు. 

కోరుులో ఉనన  కేసుని త్వ ర్త్గిన డిస్పో జ్ చేయాలని కోరుుకు వినన వించుకోవడం జ్ర్గందని 

తెలిపారు. కోరుుకి అందించిన నివేదిక త్రపకారం.. 12,149 మంది నిరావ సితులు అకక డ నివాసం 

ఉంటున్నన రని, వారందర్కీ కూడా రెగ్యయ లరైజ్ చేయాలని.. 1 నుంచి 100 గజాలు, 101 నుంచి 

300 గజాలు, 300 గజాలు పైన స్సలాల్లలాో ఉనన  వార్పై ఏ రకమైన పథకం కోరుుకి సబ్ మట్ 

చేశామో.. ఆ సబ్ మట్ చేసిన పథకానిన , స్పాా్ ఆప్ యాక్ష్ ని కోరుు ఆత్రపూవ్ చేసిన దానిని 

అమలు చేసేవిధంా సమావేశంలో చర్చ ంచడం జ్ర్గందని వివర్ంచారు. వెలగపూడి 

సచివాలయం 2వ స్ ా ్ లోని మంత్రి వెలంాపలి ాస్ నినివా్ ఛంబర్ లో గ్యరువారం న్నడు కమటీ 

సమావేశం జ్ర్గంది. 

2008లో గ్యర్ తంచిన 12,149 పంచత్రామాల ఇళ్లాో కొనిన  ఇళా్ల వరాాల వల ాకూలిపోవడం, 

మర్కొనిన  ఇళ్కాు మరమమ తులు అవసరమయాయ యని.. ఈ నేపథయ ంలో కమటీ కొనిన  

ర్కమండేష్్  చేయడం జ్ర్గందని తెలిపారు. ఆ 12,149 ఇళ్కాి ఏ మరమమ తులు అవసరం 

ఉంటాయో.. ఆ మరమమ తులు చేసుకోవచచ ని,  అనుమి ఇవావ లని ఎగకిూయ టివ్ ఆఫీసర్ కి 

తెలిపామని చెపోా రు. త్రపభుత్వ ంతో చర్చ ంచిన త్రావ త్ త్రపభుత్వ ం అనుమి తీసుకునన  

త్రావ త్ అమలు చేయడం జ్రుగ్యతుందన్నన రు. 

పంచత్రామాల త్రపజ్ల ఇబబ ందులు ఎదుర్క ంటున్నన మని విజ్ఞప్తతలు చేశారని.. వాళా్ల 

ఎదుర్క ంటునన  ఇబబ ందులపై కూలకషంా కమటీ చర్చ ందని తెలిపారు. ఆ పంచత్రామాలాో 

కొనిన  పూర్పాకలు ఉన్నన యని..  ఆ పూర్పాకల స్సాలా నంలో పకాక  ఇళా్ల.. త్రరండ్ స్ప ా్  వ్ 

కటుుకునేందుకు అనుమించేల్ల సమావేశంలో చర్చ ంచామని.. కొనిన చోట ాదేవాలయాల 

భూములు ఆత్రకమణలకు గ్యరవుతున్నన యని... అల్ల ఆత్రకమణలకు గ్యర్కాకుండా సమావేశంలో 

త్రపిపాదించామని, భూములు అన్నయ త్రకాంత్ం కాకుండా చుట్టు  కాపండ్ వాల్ నిరామ ణానికి రూ.20 

కోట ావరకూ ఖరుచ  అవుతుందని, అంచన్నలు కూడా త్యారయాయ ని.. అవి పూర్తా  దేవాసాలాన్ననికి 

సంబంధం లేకుండా, దేవసాలానం నిధుల నుంచి ఒకక  పైసా కూడా త్రడా చేయకుండా దాత్లు, 

భకుతల దగ గర నుంచి తీసుకుని కాపండ్ వాల్ నిర్మ ంచాలని నిర ణయం తీసుకున్నన మని 

తెలిపారు. భకుతలను భాగసావ ములుా చేసి వార్చేచ  డోనేష్్  తో లోపల గర్త్రపదక్షిణ 

చేసుకునేందుకు వీలుా కాంపండ్ వాల్ నిర్మ ంచాలని నిర ణయం జ్ర్గందని, త్రపి సంవత్్ రం 

కార్త తకపర ణమ రోజున దాదాప్త 23 కి.మీ. లక్షల్లది మంది గర్త్రపదక్షిణ చేసాత రని తెలిపారు.  ఆ 23 

కి.మీ. భకుతలు గర్త్రపదక్షణ చేసుకునే విధంా వసి కలిో ంచాలని కమటీ నిర ణయం తీసుకోవడం 

జ్ర్గందని ఎంపీ విజ్యసాయి రెడి ితెలిపారు. 

కోరుుకి ఆమోదయోగయ ంా.. కోరుు వార్ సలహాలు తీసుకుని స్ ా ్ ఆఫ్ యాక్ష్ ను 

అమలుచేసాతమన్నన రు. రెగ్యయ లరైజేష్ అంశంలో కోరుుకిచిచ న త్రపిపాదనలో 2008లో మారెక ట్ 

వాల్యయ  ఒక అంచన్న వేశారని.. 0-100 గజాల వరకూ ఉచిత్ం, 101-300 గజాల వరకూ 1998 

వాల్యయ లో 70 శాత్ం ఫీజు అని, 300 గజాలపైన ఉనన  వాటికి 1998లో వాల్యయ లో 100 శాత్మని.. 

కమర్యాల్ యూనిట్్  కి మారెక ట్ వాల్యయ  ఉంటుందని తెలిపారు. కోరుుకి వివరాలు 

అందించామని, కోరుు ఒపో్త కుంటే ఆ పథకానిన  అమలు చేసేందుకు త్రపభుత్వ ం సిదదంా 

ఉందని తెలిపారు. 

సింహాచల దేవసాలానం భూముల విషయంలో దేవాలయాల భూముల కాపాడాలని, అకక డ 



నివసిసుతనన  త్రపజ్ల త్రపయోజ్న్నలు కాపాడుతూ ఇదదర్కీ సమన్నయ యం చేస్తత .. ఎవర్కీ అన్నయ యం 

జ్రగకూడదని ఈ సమావేశంలో చర్చ ంచడం జ్ర్గందని విజ్యసాయిరెడి ితెలిపారు.   

దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెలంాపలి ాస్ నినివా్ మాటాాడుతూ.... పంచత్రామాల నిరావ సితులకు 

న్నయ యం జ్ర్గేల్ల, దేవాలయానికి ఎటువంటి నషుం లేకుండా చేయడానికి ఇపో టికే ఒక 

అంచన్న వేయడం జ్ర్గందని తెలిపారు. హైకోరుులో అఫిడవిట్ కూడా వేశామని తెలిపారు. 

సింహాచల దేవాలయ అభివృది ిమీద, దేవాలయాల స్సలాల్లలను ఏ విధంా కాపాడాలనే 

అంశాలపై చర్చ ంచడం జ్ర్గందని తెలిపారు. రానునన  రోజులాో సింహాచల్లనిన  చకక టి 

దేవాలయంా అభివృదిద చేసే లక్షయ ంతో కమటీ పనిచేసుతందని తెలిపారు. ఈ కారయ త్రకమంలో 

మంత్రతులు కురసాల కనన ాబు, అవంి స్ నినివా్, ఎమ్మమ లేయ  అదీప్ రాజు, ఇత్ర అధికారులు 

సమావేశంలో పాల్గగని చర్చ ంచారు.   


