
15.11.2021 

అమరావతి 

 

రహదారుల మరమమత్తు లు, పునరుద్ద రణప ై కాయాంప  కారాయలయాంలో సీఎాం శ్రీ వ ైఎస  జగన  సమీక్ష 

 

రాష్్టరాంలో రహదారులప ై ఉనన గ ాంత్లు త్క్షణమే పూడ్ాాలి 

వ ాంటనే పనులు ప్ాారాంభాంచాండ్ి – అధికారులకు సీఎాం ఆదేశాలు 
46 వేల కిలోమీటరల రోడ్ల  మరమమత్తు లప ై అధికారులు ద్ృష్ట్  ప ట్ాండ్ి 
మ ాంద్ు ప్ాట  హో ల  ఫ్ీా సట్ట గా రహదారులు ఉాండ్ాలి, త్రాాత్ కారపెట ాంగ  పనులు పూరతుచేయాలి 

విమరశలకు తావివాకుాండ్ా చకకట  రహదారులు వాహనదారులకు అాంద్ుబాటులోకి రావాలి 

ఎన డ్ీబీ ప్ాాజపక్్ లలో ట ాండ్రుల  ద్కికాంచుకుని పనులు ప్ాారాంభాంచని కాాంటాాక్రలను బాల క్ లిస్ లో ప ట్ాండ్ి 
2022 జూన  కలాల  రాష్్టరాంలో రహదారుల మరమమత్తు లు, పునరుద్ద రణ పూరతుకావాలి – సీఎాం శ్ర ీవ ైఎస  జగన  
రాష్్టరాం మొత్ు ాం రహదారుల మరమమత్తు లు ఒక డ్్ైవై లా చేయాలి 

 

రాష్్టరాంలో ఏ రోడ్లల  కూడ్ా గ ాంత్లు లేకుాండ్ా ఉాండ్ేలా మ ాంద్ు చేయాలి, త్రాాత్ కారపెట ాంగ  చేసటు  
బావుాంటుాంది – సీఎాం 

ఎకకడ్ా ప్ాట  హో లస  మిగతలిపో్ కుాండ్ా అనిన రోడ్ల  మీద్ అనిన చోటాల  గ ాంత్లు పూడ్ాాలి, ప్ాట  హో ల  ఫ్ీా 
చేయడ్ానికి వ ాంటనే పనులు ప్ాారాంభాంచాండ్ి – సీఎాం 

స ెసటఫ్టక్  రోడ్లల  కాకుాండ్ా రాష్్టరాం మొత్ు ాం చేయాండ్,ి ఎకకడ్ా ప్ాయచ  కనిపటాంచకూడ్ద్ు, మేాం అనిన చేశామనే 
మెసటజ  వ ళ్ళాలి – సీఎాం 

మేజర  రోడ్ల కు టాాఫ్టక్ ను బట ్  ఏ మేరకు మరమమత్తు లు చేయాలనేదానిప ై సమావేశాంలో వివరతాంచిన 
అధికారులు 
నిరామణాంలో ఉనన ప్ాాజపక్్ ల వివరాలు, పనుల పురోగతిప ై అధికారులను వివరాలు అడ్ిగతన సీఎాం 

అరపజాంట  రతపటరుల  చేయాలిసన పనుల సట్టస  వివరతాంచిన అధికారులు 
వరాా ల వలల  పనులోల  క ాంత్ జాపయాం జరుగ త్తాంద్నన అధికారులు 
రాష్్టరాంలో రహదారులన్నన కూడ్ా త్క్షణమే మరమమత్తు లు చేయాలి, అధికారులు దీనిప ై పతాేయక ద్ృష్ట్  
ప టా్ లి 

ఏ కేటగతరత అయినా సరే 46 వేల కిలోమీటరుల  వ ాంటనే రతపటర  చేయాలి, ఎకకడ్ా గ ాంత్లు ఉాండ్టానికి 
వీలేల ద్ు 
మాగతజమాం డ్ాయమేజ  అయిన రోడ్ల ప ై వ ాంటనే ద్ృష్ట్ప ట్ాండ్ి 
రోడ్లల  మరమమత్తు లు చేసటన త్రాాత్ తేడ్ా కనిపటాంచాలి, ఇాంత్ చేసటన త్రాాత్ మరొకరు విమరతశాంచే 
అవకాశాం ఉాండ్కూడ్ద్ు 



ఈ న లాఖరతకలాల  ట ాండ్రుల  పూరతు చేసట 8268 కిలోమీటరుల  రోడ్ల  మరమమత్తు లు వ ాంటనే 
మొద్లుప డ్లత్తననటుల  అధికారుల వ లల డ్ి 
46 వేల కిలోమీటరుల  మొత్ు ాం ఒక యూనిట గా తీసుక ాండ్ి, ఎకకడ్ అవసరమైెతే అకకడ్ వ ాంటనే 
మరమమత్తు లు చేయాలి 

వరాా లు త్గగగానే డి్స ాంబర  నుాంచి జూన  వరకు అనిన రోడ్ల  మరమమత్తు లు పూరతుచేస్ాు మనన అధికారులు 
అనిన బ్రాడ్ిజ లు, ఫ లల  ఓవర లు కూడ్ా కవర  చేయాలి – సీఎాం 

ఆర వోబీలు, బ్రాడ్ిజ లు కూడ్ా ఫ్టజ  1 పరతధిలోకి తీసుక చేాలా పణాాళికలు రూప్ ాందిాంచాండ్ి – సీఎాం 

 

ఎన డ్ీబీ (నయయ డ్్వలప మెాంట  బాయాంక్ ) సహకారాంతో ప్ాారాంభాంచిన ప్ాాజపక్్ ల ట ాండ్రలలో ప్ాలగగ ని కాాంటాాక్్ లు 
ప్ ాందిన కాాంటాాక్ర లు పనులు ప్ాారాంభాంచకప్ో తే వారతని బాల క్  లిస్ లో ప ట్ాండ్ి, దీనిప ై అధికారులు 
సీరతయస గా సెాందిాంచాలి, వారాంలోపు పనులు ప్ాారాంభాంచకపో్ తే బాల క్  లిస్ లో ప డ్తామాంటూ నోటీసులు 
ఇవాాండ్ి – సీఎాం ఆదేశాలు 
 

ఏ రోడ్లు  అయినా సరే మ నిసటప్ాలిటీ, కారొెరేష్టన  అయినా సరే ఎవరత పరతధిలో ఉనాన వ ాంటనే 
మరమమత్తు లు చేయాలి – సీఎాం 

మ నిసప్ాలిటీలలో, కారొెరేష్టన లలో కూడ్ా గ ాంత్లు లేని రోడ్లల  ఉాండ్ాలి 

నాడ్ల నేడ్ల త్రహాలో పతాీ రోడ్లు  కూడ్ా ఫో టోలు ఉాండ్ాలి, రోడ్లల  రతపటర  చేసటమ ాంద్ు ఫో టోలు తీయాండ్ి, 
త్రాాత్ రతపటర  చేసటన త్రాాత్ కూడ్ా ఫో టోలు తీయాలి 

 

క త్ు  రోడ్ల  నిరామణాం కనాన మ ాంద్ు రతపటరుల , మెయిాంట న నస  మీద్ మ ాంద్ు ద్ృష్ట్  ప ట్ాండ్ి, నిధులకు 
సాంబాంధిాంచి అధికారులు యాక్షన  ప్ాల న  సటద్ద ాం చేయాండ్ి – సీఎాం 

2022 జూన కలాల  రాష్్టరాంలో రహదారులన్నన కూడ్ా మరమమత్తు లు పూరతుకావాలి 

పాంచాయతీల పరతధిలోని రోడ్ల  మరమమత్తు లు కూడ్ా పూరువాాలి– సీఎాం 

 

వచేా న లలో కేాంద్ ారహదారుల శాఖ మాంతిా నితిన  గడ్కరీ రాష్టా్ ర నికి వసుు నన కమీాంలో ఈ లోపు ఏపీకి 
సాంబాంధిాంచి ప ాండ్ిాంగ  ప్ాాజపక్్ ల వివరాలను ఆయన ద్ృష్ట్ కి తీసుకపళిా పరతష్టకరతాంచే విధాంగా చరయలు 
తీసుక వాలని అధికారులకు సయచిాంచిన సీఎాం 

 

పురప్ాలక పట్ణాభవృదిద  శాఖ మాంతిా బొ త్స సత్యనారాయణ, సీఎస  డ్ాక్ర  సమీర  శరమ, పురప్ాలక 
పట్ణాభవృదిద  శాఖ స ెష్టల  సీఎస  వ ై.శ్రలీక్ష్ిమ, రవాణాశాఖ పటానిసపల  స కటీరీ ఎాం.టీ.కృష్టణ బాబ , 
పాంచాయతీరాజ  శాఖ పటానిసపల  స కటీరీ గోప్ాలకృష్టణ  దిావేది, ఆరతికశాఖ కారయద్రతశ కేవీవీ.సత్యనారాయణ, 

పురప్ాలక శాఖ కమిష్టనర  అాండ  డ్్ైరపక్ర  ఎాం ఎాం.నాయక్  ఇత్ర ఉననతాధికారులు హాజరు. 
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*15.11.2021* 

*అమరావతి* 

 

*రహదారుల మరమమత్తు లు, పునరుద్ద రణప ై కాయాంప  కారాయలయాంలో సీఎాం శ్ర ీవ ైఎస  జగన  సమీక్ష* 

 

*పురప్ాలక పట్ణాభవృదిద  శాఖ మాంతిా బొ త్స సత్యనారాయణ, సీఎస  డ్ాక్ర  సమీర  శరమ, పురప్ాలక 
పట్ణాభవృదిద  శాఖ స ెష్టల  సీఎస  వ ై.శ్రలీక్ష్ిమ, రవాణాశాఖ పటానిసపల  స కటీరీ ఎాం.టీ.కృష్టణ బాబ , 
పాంచాయతీరాజ  శాఖ పటానిసపల  స కటీరీ గోప్ాలకృష్టణ  దిావేది, ఆరతికశాఖ కారయద్రతశ కేవీవీ.సత్యనారాయణ, 

çపురప్ాలక శాఖ కమిష్టనర  అాండ  డ్్ైరపక్ర  ఎాం ఎాం.నాయక్  ఇత్ర ఉననతాధికారులు హాజరు.* 

 


