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అమరావతి 

 

అమరావతి: సాగునీటి ప్రాజెక్టుల ప్రరగతిపై నీటిారుదలశాఖ అధికారులతో కాయ ాంప్ 

కారాయ లయాంలో  సీఎాం శ్ర ీవైయస్.జగన్ సమీక్ష 

 

పోలవరాం రనులపై ప్రరగతిని సీఎాంక్ట వివరాంచిన అధికారులు 

 

వరాాలు వచే్చ లోగా పూరచి్చయాల్సి న రనులపై సీఎాం సమీక్ష 

కాఫర్ డ్య ాంలో ఖాళీలు పూర,ి అప్రపోచ్ ఛానల్, సి్ప ల్ ఛానల్, గేట్ల పూర,ి మెయిన్ డ్య ాం రనులు 

తదితర కీలక రనులపై సీఎాం సమీక్ష 

 

మే నెల కల్లల  కాఫర్ డ్య ాంలో ఖాళీలను పూరచి్చసిామనన  అధికారులు 

అప్రపోచ్ ఛానల్ రనులు వేగాంగా జరుగుతున్నన యని, ఇవి కూడ్ మే న్నటికి పూరవిుతాయని 

వెలలడాంచిన అధికారులు 

కాఫర్ డ్య ాంలో ఖాళీలను పూరచి్చయడాం, అప్రపోచ్ ఛానల్ను పూరచి్చయడాం అనన ది అతయ ాంత 

ఆవశ్య కమనన  సీఎాం 

వెాంట్నే వీటిపై దృష్టుపెట్టు లని అధికారులక్ట సీఎాం ఆదేశ్ాం 

 

స్పి ల్ ఛానల్లో మటిు మరయు కాాంప్రకీట్ రనుల తవవ కాం రనులను మరాంత వేగవాంతాం 

చ్చయాల్స  సీఎాం 

రానునన  45 రోజులు అతయ ాంత కీలకమని, వరాాలు వచే్చ లోగా రనులు అతయ ాంత వేగాంగా, 

సమరథవాంతాంగా జరగాలని సీఎాం ఆదేశ్ాం 

పోలవరాం ప్రాజెక్టులో భాగాంగా చ్చరటిున సహాయ పునరావాస కారయ ప్రకమాలపైన్న సీఎాం సమీక్ష 

ప్రరభుతవ ాం ప్రాధానయ తగా తీసుక్టనన  ప్రాజెక్టులక్ట నిధుల విషయాంలో ఎల్లాంటి సమసయ  

రాక్టాండ్ చూసిున్నన మనన  సీఎాం 

కషుకాలాం అయినరి టికీ .. పోలవరాం సహా ప్రాజెక్టులను అనుక్టనన  సమయానికి 

పూరచి్చయాలనే ఉదేేశ్య ాంతోనిధుల విడుదలతో ాటు అనిన రకాలుగా ప్రరభుతవ ాం 

అడుగులేసిుాందని చెపి్ప న సీఎాం 

 

తవ రతగతిన ప్రాధానయ తా ప్రాజెక్టులు 

 

ప్రాధానయ తా ప్రాజెక్టులుగా  ప్రరభుతవ ాం నిర్దశేాంచుక్టనన  నెల్లల రు బ్యయ ర్దజీ, సాంగాం బ్యయ ర్దజీ, 

అవుక్టలో ట్నెన ల్ –2, వెల్సగాండ హెడ్ రెగుయ లేట్ర్ –1, వెల్సగాండ హెడ్ రెగుయ లేట్ర్ –2, ట్నెన ల్ 

–2 సహా సహా వెల్సగాండ ప్రాజెక్టులో మిగిల్సన రనులు, వాంశ్ధార న్నగావళి ల్సాంక్, వాంశ్ధార ఫేజ్-

2, శ్టుజ్ –2 రనులపైన్న సీఎాం సమీక్ష 

 

నెల్లల రు, సాంగాం బ్యయ ర్దజీలు మే న్నటికి పూర ిచ్చసిామని సీఎాంక్ట వివరాంచిన అధికారులు 

అవుక్టలో రెాండో ట్నెన ల్లో కెమికల్ పోరాంగ్ రనులు వేగాంగా జరుగుతున్నన యని, ఆగసుు న్నటికి 

రనులు పూర ిచ్చసిామని వెలలడాంచిన అధికారులు 

ఆగసుు న్నటికి మొతాింగా 20వేల కూయ సెక్టు ల నీటిని తీసుకెళ్లలల్ల సొరాంగాలు స్పదమేవుతాయని 

వెలలడాంచిన అధికారులు 

  

వెల్సగాండ ప్రాజెక్టు  ట్నెన ల్ –1  ఇరి టికే పూరె్ాిందని,  డసెాంబర్ న్నటికి రెాండో ట్నెన ల్ పూర ి

అవుతుాందనన  అధికారులు 



 వెల్సగాండ ట్నెన ల్–1 ద్వవ రా సెపెుాంబరు న్నటికి నీరు విడుదల చ్చటాందుక్ట చరయ లు 

తీసుక్టాంటున్నన మనన  అధికారులు 

 

ఉతరిాాంప్రధా సాగునీటి ప్రాజెక్టులపైన్న సమీక్ష 

వాంశ్ధార న్నగావళి, వాంశ్ధారలో ఫేజ్-2, శ్టుజ్ –2 రనులు జులై న్నటికి 

పూరచి్చసిామనన అధికారులు 

నేరడ బ్యయ ర్దజీ నిరాా ణాంపై దృష్టుపెట్టు లని సీఎాం ఆదేశ్ాం 

ఒడశాతో ఉనన  సమసయ  రరష్కు రాంపై ప్రరత్యయ క దృష్టుపెట్టు లనన  సీఎాం 

 

నిర్దశేాంచుక్టనన  లక్షయ ాంలోగా ప్రాజెక్టులను పూరచి్చస్ప అాందుబ్యటులోకి తీసుక్టరావాలని సీఎాం 

ఆదేశ్ాం 

ప్రాధానయ తా ప్రాజెక్టులపైన అధిక దృష్టుపెటిు మాందుకెళి్తన్నన మనన  సీఎాం 

ఎకు డ్ కూడ్ అవాాంతరాలు అనేవి రాక్టాండ్ తదేక దృష్టుతో మాందుక్ట సాగుతున్నన మనన  

సీఎాం 

గత ఐదేళ్లలో జరగిన రనులతో పోల్సట.ి. ఈ 18 నెలల కాలాంలో రనులు చాల్ల వేగాంగా 

మాందుక్ట వెళ్లలయనన  సీఎాం 

ప్రరసిుతాం ఉనన  ప్రాధానయ తా ప్రాజెక్టులు పూరె్ని తరావ త మిగిల్సన వాటిపై దృష్టుపెట్టు లని సీఎాం 

ఆదేశ్ాం 

మహాంప్రద తనయ, మడుువలస ఫేజ్–2, తారకరామ సాగర్ తదితర మిగిల్సన ప్రాజెక్టులను 

ప్రాధానయ తగా తీసుకోవాలనన  సీఎాం 

 

రాయలసీమ, రల్లన డు కరవు నివారణ ప్రాజెక్టులపై సమీక్ష 

 

రాయలసీమ కరువు నివారణ కిాంద చ్చరట్ునునన  ప్రాజెక్టులు, అల్లగే రల్లన డు ప్రాాంతాంలో 

కరువు నివారణ కోసాం చ్చరట్ునునన  ప్రాజెక్టు  రనులపైన్న సీఎాం సమీక్ష 

ఒక ప్రరణాళికా బదాేంగా ఈ ప్రాజెక్టులు మాందుక్ట సాగేల్ల కారాయ చరణ రూపాందిాంచాలనన  సీఎాం 

 

 

ఈ సమావేశానికి సీఎస్ ఆదితయ న్నథ్ ద్వస్, నీటిారుదలశాఖ కారయ దరి  జె శాయ మలరావు, 

ఆరకేశాఖ మఖయ  కారయ దరి  ఎస్ఎస్ రావత్, ఈఎన్సీ స్ప న్నరాయణరెడు, ఇతర 

ఉనన తాధికారులు హాజరయాయ రు. 


