
23–03–2021 

అమరావతి 

 

క్ల ప్ (క్ల ప్  ఆంధ్రధ్రదేశ్), జగననన  ాలనీల్లప  మౌలిక సదుపాయాలు, విశాఖల్ల ధ్పాధానయ తా 

ధ్పాజెక్టులపై యా ం్ ారాయ లయంల్ల సీఎం క్లర ీవైయస్.జగ్ సమీక్ష 

 

అమరావతి: 

క్ల ప్ (క్ల ప్  ఆంధ్రధ్రదేశ్) ార్య ధ్కమంపై సీఎం క్లర ీవైయస్.జగ్ సమీక్ష 

రాష్ట్రున్నన  రరిశుధ్రంగా ఉంచడంపై ధ్రత్యయ క దృష్టు అధిారులక్ట సీఎం ఆదేశం 

ఎరప టికప్పప డు చెత్త సేకర్ణక్ట చర్య లు : 

ఇంటింటిీ వెళ్లప చెత్త సేకర్ణ : 

ధ్రతి వారుుక్ట 2 చొప్పప న, రాష్ట్్ువాయ ర తంగా 8వేల ఆటోమేటిక్ ధ్రక్టు లు కొనుగోలు : 

జులై 8న వాహనాల ధ్పార్ంరం : 

చెత్తను సేకరించే ధ్రతి ధ్రక్టు క్ట జీపీఎస్, కెమెరాల ఏరాప టు: 

ధ్రతి వీధి చివర్ కూడా డస్ు బి్ ఏరాప టు : 

సేకరించిన త్డి, పొడి చెత్తను ధ్పాససంగ్ చేసేలా ఏరాప టుప : 

అలాగే వయ ర్ థజలాల శుద్ధకిోసం ధ్ీట్ మెంట్క్లపాప ంరప ఏరాప టు : 

రూర్ల్ ధ్పాంతాల్లప  కూడా పారిశుదియ ం, రరిశుధ్రత్పై దృష్టుపెట్టు లనన  సీఎం 

 

జగననన  ాలనీల్లప  మౌలిక సదుపాయాల కలప నపైనా సీఎం సమీక్ష 

 

జగననన  ాలనీల్లప  అండర్ ధ్రండ్ ష్ట్ైనేజీ, రోడప న్నరాా ణంపై సీఎం సమీక్ష 

జగననన  ాలనీల్లప  రోడుప, అండర్ ధ్రండ్ ష్ట్ైనుప, తాగునీటి సర్ఫరా, 

కరంటు,  రరిశుధ్రంగా ఉంచే ార్య ధ్కమాలకోసం, మొత్తంగా రూ.30,691 కోటుప ఖరుు  

అవుతందన్న ధ్పాథమిక అంచనా 

సో్ల్ ఇ్ధ్ాష్ట్సుకు ర్తో కలిపి 33,406 కోటుప ఖరుు  అవుతందన్న అంచనా 

జగననన ాలనీ రనుల్లప  ాా లిీ అనేద్ధ చాలా ముఖయ మైనద్ధ: సీఎం 

ధ్రతి రన్నల్ల కూడా ాా లిీ కన్నపించాలి: అధిారులక్ట సీఎం ఆదేశం 

 

విశాఖల్ల ధ్పాధానయ తా ధ్పాజెక్టులపై సీఎం సమీక్ష 

 

భోగాప్పర్ం ఎయిర్పోరుు, బీచ్ ారిడార్ ధ్పాజెక్ ు, పోలవర్ం నుంచి గోదావరి జలాలను 

పైప్పలై్దాా రా విశాఖక్ట త్ర్లింప్ప... మూడు రనులను శర్వేగంగా ధ్పార్ంభంచాలన్న 

సీఎం ఆదేశాలు 

నాలుగు వారాల త్రాా త్ మరోసారి సమీక్షా సమావేశం ఏరాప టు చేయాలన్న సీఎం ఆదేశం 

దీన్న త్రాా త్ మెధ్టో ధ్పాజెక్టుపై దృష్టుపెట్టు లన్న సీఎం ఆదేశాలు 

 

విశాఖరరన ం నుంచి భీమిలి వర్కూ ఇప్పప డునన  బీచ్రోడుు విసతర్ణ, అలాగే భీమిలి 

నుంచి భోగాప్పర్ం వర్కూ బీచ్ రోడుు న్నరాా ణంపై సమావేశంల్ల చర్ు  

ధ్రతిపాదనలను సీఎంక్ట వివరించిన అధిారులు 

రోడుు న్నరాా ణాన్నకి అవసర్మైన భూసేకర్ణ పూరితచేయాలనన  సీఎం 

భూసేకర్ణతో కలుప్పక్టన్న భీమిలి నుంచి భోగాప్పర్ం వర్కూ రోడుు న్నరాా ణాన్నకి దాదాప్ప 

రూ.1,167 కోటుప ఖరుు  అవుతందన్న ధ్పాథమిక అంచనా వేసనటుు వెలపడించిన 

అధిారులు 



బీచ్ ారిడార్ ధ్పాజెక్టును యుదధి్పాతిరద్ధక చేరట్టు లన్న సీఎం ఆదేశం 

దేశంల్ల అందమైన రోడుుగా న్నలిచిపోవాలన్న సీఎం ఆదేశాలు 

దీన్నన  మొదర ధ్పాధానయ త్ రన్నగా గురితంచాలన్న సీఎం ఆదేశాలు 

భోగాప్పర్ం ఎయిర్పోర్ు న్నరాా ణంపైనా కూడా దృష్టుపెట్టు లన్న సీఎం ఆదేశాలు 

 

విశాఖక్ట గోదావరి జలాలు 

పోలవర్ం నుంచి గోదావరి జలాలను విశాఖనగరాన్నకి త్ర్లింప్పపై సీఎం సమీక్ష 

పైప్పలై్దాా రా నీటిన్న త్ర్లించడంపైనా సీఎం సమీక్ష 

రానునన  30 ఏళ్పా లాన్నకి విశాఖ నగరాన్నకి నీటి అవసరాలను తీర్చు లా ధ్రణాళ్లక 

పైప్పలై్ ధ్పాజెక్ ును కూడా ధ్పాధానయ త్గా చేరట్టు లన్న సీఎం ఆదేశాలు 

 

విశాఖరరన ం మెధ్టో రైల్ ధ్పాజెక్ ుపై సీఎం సమీక్ష 

 

విశాఖ క్లసీుల్క్లపాప ంట్ గేట్ నుంచి భోగాప్పర్ం వర్కూ మెధ్టో ధ్రతిపాదన 

మొత్తంగా 76.9 కిల్లమీరర్ప మేర్ న్నరాా ణాన్నకి డీపీఆర్ సదంి 

53 క్లసేు్ నుప ఉండేలా ధ్రతిపాదనలు 

దీంతో పాటు 60.2 కి.మీ. మేర్ ధ్ట్టం ారిడార్ 

మెధ్టో, ధ్ట్టం కలిపి 137.1 కి.మీ. ారిడార్ 

కేవలం మెధ్టో న్నరాా ణాన్నకి దాదాప్ప రూ.14వేల కోరపక్టపైగా ఖరుు  అవుతందన్న ధ్పాథమిక 

అంచనా 

ధ్ట్టం సర్వా సులక్ట మరో రూ.6వేల కోరపక్టపైగా ఖరుు  అవుతందన్న అంచనా 

ధ్ట్టం, మెధ్టోల ఏరాప టుక్ట మొత్తంగా రూ.20వేల కోరపక్టపైగా ఖరుు  అవుతందన్న 

అంచనా 

సీఎంక్ట వివరాలు అంద్ధంచిన అధిారులు 

మెధ్టో, ధ్ట్టం న్నరాా ణ శైలిల్ల మంచి డిజైనుప పాటించాలనన  సీఎం 

నగరాన్నకి అందం తీసుకొచేు లా ఉండాలన్న, నగరాన్నకి ఆరర్ణంలా ఉండాలన్న సప ్ుం 

చేసన  సీఎం 

 

ఈ ార్య ధ్కమంల్ల ప్పర్పాలక, రరుణాభవృద్ధశిాఖ మంధ్తి బొత్స  సత్య నారాయణ, 

గృహన్నరాా ణశాఖ మంధ్తి చెరుక్టవాడ క్లరరీ్ంగనారరాజు, ముఖయ మంధ్తి 

ముఖయ సలహాదారు నీలం సాహ్నన , రవెన్యయ శాఖ స్పప ్ల్ చీఫ్ స్పధ్కరర్వ ర్జత్ 

భార్గవ,  రరిధ్శమలు, వాణిజయ శాఖ స్పప ్ల్ చీఫ్ స్పధ్కరర్వ కరిాల వలవ్, ప్పర్పాలక, 

రరుణాభవృద్ధ ిస్పప ్ల్ చీఫ్ స్పధ్కరర్వ వై క్లరలీమా , గృహన్నరాా ణశాఖ స్పప ్ల్ చీఫ్ స్పధ్కరర్వ 

అజయ్జై్, రంచాయితీరాజ్, ధ్గామీణాభవృద్ధశిాఖ ముఖయ  ార్య దరిి  గోపాలకృ్ణ 

దా్ధ వేద్ధ, ఆరికిశాఖ ధ్రత్యయ క ార్య దరిి  కెవివి సత్య నారాయణ, ఏపీఎస్హెచ్సీఎల్ ఎండీ 

నారాయణ రర్త్ గుపాత , విశాఖ మెధ్టో రైల్ ార్పప ర్చ్్ ఎండీ ఎ్ పి రామకృరణ  రడిు, 

సా చఛ  ఆంధ్ధా ార్పప ర్చ్్ ఎండీ పి సంరత్ క్టమార్ ఇత్ర్ ఉనన తాధిారులు హాజరు. 
 


