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అమరావతి 

 

రాష్్టరంలో రోడ్లు , పో ర్ట్ లు, విమానాశ్రయాలప ై కాయంప  కారాయలయంలో సీఎం శ్రర వ ైయస .జగన  సమీక్ష 

 

అమరావతి 

ఈ సందర్భంగా  సీఎం శ్రర వ ైయస .జగన  ఏమనాార్ంటే...? 

 

అకట్ బర్ట మాసానికలాు  వరాా లు తగగు మగఖం పడ్తాయి: సీఎం 
తరాాత పనుల కాలం మొదలవుత ంది : 
మగందుగా రోడ్ును బాగగచేయడ్ంప ై దృష్ట్ప ట్ండి: 
మళ్లు వరాా కాలం వచేేలోగా రోడ్ునిాంటినీ బాగగచేయాలి: అధికార్టలకు సీఎం ఆదేశ్ం 

మన పరభగతాం వచ్చేన తరాాత రోడ్ుప ై పరతేయక దృష్ట్ప టా్ ం: 
గత పరభగతాంలో రోడ్ును పూరతిగా విడిచ్చప టా్ ర్ట: 
మనం అధికార్ంలోకి వచ్చేన తరాాత పరతి ఏడాదీ వరాా లు మంచ్చగా పడాా యి: 
దేవుడి దయవలు  వరాా లు బాగా పడా్ం వలు  ర ైత లు సంతోష్టంగా ఉనాార్ట: 
వరాా లు పడా్ం వలు  మరోవ ైపు రోడ్లు  కూడా దెబబతినాాయి: 
రోడ్ును బాగగచేయడ్నికి ఈ పరభగతాం పరతేయక శ్రదధ  ప టి్ంది: 
వనర్టల సమీకర్ణలో అనేక చర్యలు తీసుకుంది: 
ఒక నిధిని కూడా ఏరాాటు చేసటంది: 
దుర్దృష్్టవశాతతి  ఒకక చందరబాబగతోనే కాదు పచేమీడియాతోనూ మనం యగదధం చేసుి నాాం: 
మగఖయమంతిర పీఠంలో చందరబాబగ లేకపో వడ్ంతో వీర్ట జీరతణంచుకటలేకపో త నాార్ట: 
అందుకనే పరతి విష్టయంలో వకరరకర్ణలు చేసుి నాార్ట: 
ఇవనీా ఉనాాకూడా, న గ టివ  ఉదేేశ్ంతో పరచార్ం చేసటనా.. మనం చేయాలిిన పనులు చేదాే ం: 
ఈ పరచారానిా పాజిటివ గా తీసుకుని అడ్లగగలు మగందుకేదాే ం: 
మనం బాగా పనిచేసట పనులనీా పూరతిచేసతి ... న గ టివ  మీడియా ఎనిారాసటనా పరజలు వాటిని గమనిసాి ర్ట: 
మనం బాగగ చేశాక పరజలు పరయాణ ంచే రోడేు  దీనికి సాక్ష్యయలుగా నిలబడ్తాయి: 
రోడ్ును బాగగచేయడానికి ఇపాటికే చాలావర్కూ ట ండ్ర్టు  పటలిచార్ట: 
మిగతలిన చోటు  కూడా ఎకకడెైనా ట ండ్ర్టు  పటలవకపో తే వ ంటనే ట ండ్ర్టు  పటలవండి: అధికార్టలకు సీఎం 
ఆదేశ్ం 
అకట్ బర్టలో వరాా లు మగగతయగానే పనులు మొదలుప టే్లా చర్యలు తీసుకటండి: 
క్ష్ేతరసాా యి నుంచ్చ నివేదికలు తెపటాంచుకటండి: 



మరొకసారత నిశితంగా వాటిని పరతశ్రలించండి: 
నివేదికలు ఆధార్ంగా ఫో కస  ప టి్  వాటిని బాగగచేయండి: 
సంబంధిత పరభగతా విభాగాలతో కలిసట కూర్టేని కారాయచర్ణచేయండి అధికార్టలకు సీఎం సాష్ీ్కర్ణ 

 

బ్రరడిిల వదే అపో ర చ  రోడ్లు  పూరతికాక చాలా రోడ్లు  అసంపూరతిగా ఉండిపో యాయి: 
చాలా సంవతిరాలుగా ఇవి అలానే ఉండిపో యాయి: 
నా పాదయాతరలో చాలా చోటు  చూశాను: సీఎం 

వీటిని వ ంటనే పూరతిచేసతలా కారాయచర్ణ సటదధంచేసట, పనులు పూరతిచేయాలని ఆదేశించ్చన సీఎం 

 

నూయ డెవలప మ ంట  బాయంకు సహాయంతో ర్ూ. 6,400 కటటు  ఖర్టేతో కొతిరోడ్ు కు కారాయచర్ణ: 
మండ్ల కేందరా లనుంచ్చ జిలాు కేందరా లకు ర ండ్ల లేనుతో మంచ్చ రోడ్ు  నిరాాణానికి శ్రరకార్ం: 
పరా జ కు్  వివరాలను సీఎంకు తెలిపటన అధికార్టలు 
ఈ పరా జ కు్ ప ై పరతేయక శ్రదధ  చూపాలని సీఎం ఆదేశ్ం 

 

రాష్్టరంలో వివిధ జాతీయ ర్హదార్టల పరగతి, పరతిపాదనలప ై సీఎంకు వివరాలు అందించ్చన అధికార్టలు 
కొడికొండ్ చెక పో సు్  మీదుగా విజయవాడ్ – బ ంగళూర్ట ర్హదారతని ఫాస్ టరా క లో చేపడ్లత నాామనా 
అధికార్టలు 
విశాఖపటాంలో  ష్ీలానగర  – సబబవర్ం జాతీయ ర్హదారతప ైనా దృష్ట్ప టా్ మనా అధికార్టలు 
విశాఖపటాం సటటీ గగండా అనకాపలిు నుంచ్చ ఆనందపుర్ం వ ళ్లు  ర్హదారతలో పరధానమ ైన జంక్షను  వదే 
ఫ లు ఓవర్ు నిరాాణం చేపట్డానికి అనిార్కాలుగా సటదధమయాయమనా అధికార్టలు 
దీనివలు  సటటీలో టరా ఫటక  ఇబబందులు గణనీయంగా తగగు తాయనా అధికార్టలు 
ఈ రోడ్ుప ై పరతేయక శ్రదధ  వహ ంచాలని, వీల ైనంత తార్గా కార్యర్ూపంల దాలేేలా తగతన చర్యలుతీసుకటవాలని 
అధికార్టలకు సీఎం ఆదేశ్ం 
దీనికటసం జాతీయ ర్హదార్టల అధికార్టలతో సమనాయంచేసుకటవాలనా మగఖయమంతిర 
 

నడికుడి – శ్రరకాళహసటి , కడ్ప– బ ంగళూర్ట, కటటిపలిు–నరాిపూర, రాయదురు  – త ంకూర  ర ైలేా 
పరా జ కు్ లకు సంబంధించ్చ భూ సతకర్ణ పనులను మగందుకు తీసుక ళ్లు లని సీఎం ఆదేశ్ం 
మరతకొనిా మారాు లోు  డ్బ్రు ంగ  పనులు మగందుక ళ్లు లా చర్యలు తీసుకటవాలనా సీఎం 

 

పో ర్ట్ ల నిరాాణంప ైనా సీఎం సమీక్ష: 
రాష్్టరంలోని పో ర్ట్ లు, వాటి దాారా సర్టకుర్వాణా తదితర్ అంశాలను సీఎంకు వివరతంచ్చన అధికార్టలు 
పో ర్ట్ లతో రోడ్లు , ర లైేాల అనుసంధానంప ై సీఎంకు వివరాలు అందించ్చన అధికార్టలు 



సంబంధిత పరా జ కు్ లు, పరతిపాదనల వివరాలను తెలియజేసటన అధికార్టలు 
రామాయపటాం, భావనపాడ్ల, మచ్చలీపటాం, పో ర్ట్ లప ై సీఎం సమీక్ష 

 

రామాయపటాం పో ర్ట్  నిరాాణం కటసం తీసుకుంటునా చర్యలప ై అధికార్టలను వివరాలడిగత, పో ర్ట్  
నిరాాణ పనులప ై సమీక్ష్ించ్చన సీఎం 
రామాయపటాం పో ర్ట్  నిరాాణానిా 24 న లలోు  పూరతిచేసాి మనా అధికార్టలు 
మొదటివిడ్తలో భాగంగా 25 మిలియన  టనుాల కారోు  ర్వాణా: 
మొదటివిడ్తలో నాలుగగ బ ర్టి లు: 
తొలివిడ్తలో ర్ూ. 2647 కటటుు  నిరాాణంకటసం ఖర్టే: 
అకట్ బర్ట 1 నుంచ్చ రామాయపటాం పో ర్ట్  పనులు పరా ర్ంభం అవుతాయనా అధికార్టలు 
బరరక వాటర  పనులు నవంబర   మొదటివార్ంలో మొదలుప డ్తామనా అధికార్టలు 
వచేే మే నాటికి కరలకమ ైన పనులు పూరతిచేసాి మనా అధికార్టలు 
భూ సతకర్ణ పనులు, సహాయ పునరావాస పనులు చుర్టగాు  సాగగత నాాయనా అధికార్టలు 
పో ర్ట్ ల వదే కాలుష్ాయనిా నియంతిరంచాలనా సీఎం 

దీనిప ై కొతిగా నిరతాంచనునా పో ర్ట్ ల వదే ఇపాటినుంచే చర్యలు తీసుకటవాలనా సీఎం 

 

భావనపాడ్ల పో ర్ట్ ప ైనా సీఎం సమీక్ష 

అకట్ బర్ట చ్చవరత నాటికి భావనపాడ్ల పో ర్ట్ కు ట ండ్ర్ు పరకిరయ పూరి్వుత ందనా అధికార్టలు 
ఫతజ  –1లో మిలియన  టనుాల కారోు  ర్వాణా 
మొదటి విడ్తకు ర్ూ.2956 కటటు  ఖర్టే 

 

మచ్చలీపటాం పో ర్ట్ కు స ప ్ంబర్ట 14లోగా ట ండ్ర్ు పరకిరయ మగగగసుి ందనా అధికార్టలు 
మొదటి ఫతజ లో 35 మిలియన  టనుాల కారోు  ర్వాణా 
మొదటి విడ్తలో ర్ూ. 3650 కటటు  ఖర్టే 

30 న లలోు గా పనులు పూరతిచేసాి మనా అధికార్టలు 
మచ్చలీపటాం తీర్ పరా ంతంలో మటి్  ఎకుకవగా ఉందని, ఇలాంటి చోట ఎలాంటి నిరాాణ పరకిరయలను 
అనుసరతంచాలనా దానిప ై అంతరాి తీయ నిపుణగలను సంపరదించామని, పో ర్ట్  నిరాాణంలో వినూతా 
పరకిరయలను పాటిసుి నాామనా అధికార్టలు 
 

కాకినాడ్ ఎస ఈజ డ  గేట వే పో ర్ట్ కు అపార్ అవకాశాలునాాయనా సీఎం 

భూమగలు విసాి ర్ంగా ఉండ్డ్ం వలు  విసాి ర్ంగా పారతశరా మిక అభివృదిధ  జర్టగగత ందనా సీఎం 

ఈ పో ర్ట్ కు రోడ్లు , ర ైలేా ల ైనుతో అనుసంధానం చేయాలనా సీఎం 



 

పో ర్ట్ లునా పరా ంతాలోు  ఫీర టేరడ  వేర  హౌసటంగ  జోని ను అభివృదిధచేయలని సీఎం సూచన 

 

రాష్్టరంలో కొతిగా నిరతాంచనునా 9 ఫటష్టంగ  హార్బర్ు పరగతిప ై సీఎంకు వివరాలు అందించ్చన అధికార్టలు 
మొదటి విడ్తలో 4 ఫటష్టంగ  హార్బర్ు నిరాాణం 
ఉపాాడ్, మచ్చలీపటాం, నిజాంపటాం, జువాలదిన ా వదే మొదటి విడ్తలో నిరతాసుి నా ఫటష్టంగ  హార్బర్ు 
నిరాాణపరగతిప ై సీఎంకు వివరాలు అందించ్చన అధికార్టలు 
వచేే ఏడాది మే – జూన నాటికి మొదటి ఫతజ  హార్బర్ును పూరతిచేసుి నాామనా అధికార్టలు 
ర ండో  విడ్తలో బగడ్గటుపాల ం, పూడిమడ్క, బ్రయయపుతిపా, కొతిపటాం, వాడ్రేవుల వదే పటష్టంగ  హార్బర్ు 
నిరాాణం 
 

భోగాపుర్ంలో ఎయిర పో ర్ట్  నిరాాణంప ై సీఎం సమీక్ష 

కేసుల పరతష్ాకర్ంప ై దృష్ట్ప టా్ లనా సీఎం 

వీల ైనంత తార్గా నిరాాణం పరా ర్ంభించడానికి అనిాచర్యలూ తీసుకటవాలనా సీఎం 

మిగతలిన ఎయిర పో ర్ట్ ల అభివృదిధపనులప ై సమీక్షచేయాలని సీఎం ఆదేశ్ం 
వీటికి సంబంధించ్చ ప ండింగ  అంశాలప ై పరతేయక దృష్ట్ప టా్ లని సీఎం ఆదేశ్ం 
కర్ూాల, కడ్పల నుంచ్చ విశాఖపటాానికి విమాన సౌకరాయనిా ప ంచేదిశ్గా చర్యలు తీసుకటవాలని 
అధికార్టలకు సీఎం ఆదేశ్ం 
విశాఖపటాం, తిర్టపతి ఎయిర పో ర్ట్ లనుంచ్చ ఇంటరేాష్టనల  కన కి్విటీని అభివృదిధచేయాలనా సీఎం 

 

ఈ సమీక్ష్య సమావేశ్ంలో గరా మీణాభివృదిధ , పంచాయతీరాజ  శాఖ మంతిర ప దిేర డిా  రామచందరా ర డిా , 
ఆర అండ బ్ర శాఖ మంతిర ఎం శ్ంకర్నారాయణ, పరతశ్రమలు, వాణ జయం, ఐటీ శాఖ మంతిర మేకపాటి గౌతం 
ర డిా , ఏపీ మారతట ైం బో ర్టా  ఛైెర్ాన  క  వ ంకటర డిా , సీఎస  ఆదితయనాథ  దాస, పరతశ్రమలశాఖ స ాష్టల  చీఫ  
స కరటరీ కరతకాల వలవ న, ఆర  అండ  బ్ర మగఖయ కార్యదరతి ఎం టీ కృష్టణబాబగ, పంచాయతీరాజ, 

గరా మీణాభివృదిధశాఖ మగఖయ కార్యదరతి గోపాలకృష్టణ  దిావేది, మగనిిపల  అడిానిసత్ రష్టన  కమిష్టనర  ఎం ఎం 
నాయక, ఆరతధకశాఖ కార్యదరతి ఎన  గగలాి ర, ఇతర్ ఉనాతాధికార్టలు పాలగు నాార్ట. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
06–09–2021, 

అమరావతి. 
 

ర్హదార్టలు, పో ర్ట్ లు, విమానాశ్రయాలతో పాటు పారతశరా మిక వాడ్లప ై కాయంప  కారాయలయంలో సీఎం శ్రర 



వ ైయస .జగన  సమీక్ష. 
 

గరా మీణాభివృదిధ , పంచాయతీరాజ  శాఖ మంతిర ప దిేర డిా  రామచందరా ర డిా , ఆర అండ బ్ర శాఖ మంతిర ఎం 
శ్ంకర్నారాయణ, పరతశ్రమలు, వాణ జయం, ఐటీ శాఖ మంతిర మేకపాటి గౌతం ర డిా , ఏపీ మారతట ైం బో ర్టా  
ఛెైర్ాన  క  వ ంకటర డిా , సీఎస ఆదితయనాథ దాస , పరతశ్రమలశాఖ స ాష్టల  చీఫ  స కరటరీ కరతకాల వలవ న, ఆర  
అండ  బ్ర మగఖయ కార్యదరతి ఎం టీ కృష్టణబాబగ, పంచాయతీరాజ, గరా మీణాభివృదిధశాఖ మగఖయ కార్యదరతి 
గోపాలకృష్టణ  దిావేది, మగనిిపల  అడిానిసత్ రష్టన  కమిష్టనర  ఎం ఎం నాయక, ఆరతధకశాఖ కార్యదరతి ఎన  
గగలాి ర, ఇతర్ ఉనాతాధికార్టలు హాజర్ట. 
 


