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తెలంగాణలో చేపట్ట బో యే నీట్ి పారుదల పాాజెక్టటల నిర్ాాణంలో పెట్ట టబడులట పెట్ట ి భాగస్ాామ్యం
కావడానికి చెైనాక్ట చెందిన పామ్ుఖ నిర్ాాణ రంగ సంసథ చెైనా గెజౌభా(GEZHOBA) గర
ూ ప్ క్ంపెనీ లిమిట్ెడ్
మ్ుందుకొచ్చంది. క్ంపెనీ చీఫ్ ర్ిపజ
ా ెంట్ేట్ివ్ హుయ ంగ్ వానిి న్ (HUANG WANLIN) నాయక్త్ాంలోని
బ ందం శుక్ూవారం కాయంపు కార్ాయలయంలో మ్ుఖయమ్ంత్రా కె. చందాశేఖర్ ర్ావును క్లిసంది. చెైనాలోని
య ంకసీ నదిపెై క్ట్ిటన భార్ీ బాయర్ేజ్ లట త్రా గాడెెస్ నిర్ాాణంలో భాగస్ాామ్ులమైన త్మ్క్ట నీట్ి పారుదల
పాాజెక్టటల నిర్ాాణంలో విశేష అనుభవం ఉందని క్ంపెనీ పాత్రనిధులట చెపాారు. ఈ సందరభంగా మ్ుఖయమ్ంత్రా
మ్ ట్ాిడుత్ూ, తెలంగాణలో గోదావర్ి, క్ ష్ాా నదులపెై నిర్ిాంచత్లపెట్ట న
ి నీట్ి పారుదల పాాజెక్టటల గుర్ించ్
వివర్ించారు. మ్ుఖయంగా గోదావర్ిపెై నిర్ిాంచే కాళేశ్ారం, సీతార్ామ్ పాాజెక్టటల గుర్ించ్ చెపాారు. పూర్ిి
స్ాథయలో తామే పెట్ట టబడి పెట్ట ి, పాాజెక్టటలట నిర్ిాంచేందుక్ట చెైనా సంసథ సుమ్ుఖత్ వయక్ి ం చేసంది.
తెలంగాణలోని నీట్ి పాాజెక్టటలతో పాట్ట, రహదారులట, వంతెనలట, ఇత్ర అభివ దిి కారయక్ూమ్ లను క్ూడా
మ్ుఖయమ్ంత్రా వార్ికి వివర్ించారు. పాాజెక్టటలట వీల ైనంత్ త ందరగా, అత్యంత్ నాణయత్తో నిర్ిాంచాలనే పాభుత్ా
ఆలోచనక్ట అనుగుణంగా వచేచ దేశ్, విదేశ్ క్ంపెనీలక్ట తెలంగాణ ఆహ్వానం పలటక్టత్ ందని మ్ుఖయమ్ంత్రా
వెలిడించారు. పెట్ట టబడులట పెట్ట ంే దుక్ట విధి విధానాల త్య ర్ీకి, నిర్ాాణ సంబంధ విషయ లట
మ్ ట్ాిడేందుక్ట మ్ర్ోస్ార్ి పూర్ిి స్ాథయలో చరచలట జరపాలని ఈ సమ్ వేశ్ంలో నిరా యంచారు.

తెలంగాణలోని పాాజెక్టటల నిర్ాాణంలో చెైనా సంసథ ల ఆర్ిథక్, స్ాంకేత్రక్ సహకారం త్రసుక్టంట్ామ్ని మ్ుఖయమ్ంత్రా
శ్రూ కె. చందాశేఖర్ ర్ావు పాక్ట్ించారు. చెైనాలో చేపట్ిటన నీట్ి పారుదల పాాజెక్టటల నిర్ాాణాలను, అక్కడ
ఉపయోగించ్న స్ాంకేత్రక్ పర్ిజా ఞనానిి, పాాజెక్టటల నిర్ాాణంలో అవలంబిసుిని పదద త్ లను అధయయనం

చేయడానికి ఇంజనీర్ింగ్ నిపుణులను ఆ దేశానికి పంపాలని సఎం నిరాయంచారు. చెైనాక్ట చెందిన పామ్ుఖ
నిర్ాాణ రంగ సంసథ చెైనా గెజౌభా(GEZHOBA) గర
ూ ప్ క్ంపెనీ లిమిట్ెడ్ చీఫ్ ర్ిపాజెంట్ేట్ివ్ హుయ ంగ్ వానిి న్
(HUANG WANLIN), ఎగిెక్ూయట్ివ్ మేనేజర్ లూ వీమింగ్ (lu weiming), గెజౌభా గర
ూ పు భారత్
పాత్రనిథులట సహెచ్ సంపత్ క్టమ్ ర్, జి. వెంక్ట్ాచలం త్దిత్రులతో వరుసగా ర్ెండో ర్ోజు శ్నివారం కాయంపు
కార్ాయలయంలో సఎం చరచలట జర్ిపారు. నీట్ి పారుదల శాఖ మ్ంత్రా హర్ీష్ ర్ావు, పాభుత్ా పాధాన కారయదర్ిి
ర్ాజీవ్ శ్రా, స్ాగునీట్ి రంగ నిపుణుడు పెంట్ార్ెడిి, ఇ-ఇన్-సీ మ్ురళీధర్, సఇలట హర్ిర్ామ్, వెంక్ట్ేశ్ారుి
త్దిత్రులట ఈ చరచలోి పాలగొనాిరు.

భార్ీ నీట్ి పారుదల పాాజెక్టటల నిర్ాాణంలో, మ్ుఖయంగా ఎగువ పాాంతాలక్ట నీట్ిని ఎత్రి పో సే పాాజెక్టటల
విషయంలో
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ఉపయుక్ి మ్నాిరు. త్ారలోనే పాారంభించే కాళేశ్ారం, త్ పాక్టలగరడెం, సీతార్ామ్ పాాజెక్టట త్దిత్ర
పాాజెక్టటల ట్ెండరి లో పాలగొనాలని చెైనా క్ంపెనీని ఆహ్వానించారు. తెలంగాణలో దాదాపు రూ.10వేల కోట్ి
పెట్ట టబడితో పాాజెక్టట నిర్ాాణానికి క్ూడా చెైనా క్ంపెనీ మ్ుందుక్ట వచ్చంది. తెలంగాణ ఇంజనీరి బ ందం
చెైనాలో పరయట్ించ్ వచ్చన త్ర్ాాత్ త్దుపర్ి విషయ లపెై అవగాహనక్ట ర్ావాలని నిరా యంచారు. ఈ
సందరభంగా మ్ుఖయమ్ంత్రా మ్ ట్ాిడుత్ూ, పాాజెక్టటల నిర్ాాణంలో వేగం, నాణయత్ విషయంలో చెైనా క్ంపెనీలట
మరుగెైన పనివిధానం క్లిగి ఉనాియనాిరు.

కాళేశ్ారంతో పాట్ట ఇత్ర పాాజెక్టటల నిర్ాాణంలో ట్ార్ెొట్ి ట పెట్ట టక్టని నీట్ి పారుదల శాఖ పనిచేయ లని సఎం
చెపాారు. బాయర్ేజిల నిర్ాాణంతో సంబంధం లేక్టండా... పంపు హౌజులట, పెైపుల ైని ు, కాలాలట, లిఫ్ుటల పనులట
పాారంభించాలని, ఇందుకోసం వెంట్నే ట్ెండరుి పలవాలని సఎం ఆదేశంచారు. 2017 చ్వర్ి నాట్ికి కాళేశ్ారం
దాార్ా ఎలి ంపలిి కి, మ్లి ని స్ాగర్ క్ట నీరందించాలని చెపాారు.
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