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Süni qarın yaradılması üçün Gudauri Su
Anbarının doldurulmasına başlanılıb
Su təchizatı şirkəti tərəfindın Gudauridə süni qarın
yaradılması üçün infrastruktur işləri həyata keçirilir, həmin
ərazidə eyni zamanda yeni su anbarı da yaradılır. İnrastruktur
işlərinin görülməsi üzrə Sədrin Birinci Müavini – İlia Begiaşvili
ərazininin qubernatoru, eləcə də su təchizatı və dağ
kurortlarının inkişafı üzrə şirkətlərin sədrləriylə birgə
tamamlanmış və hal-hazırda görülən işləri nəzərdən
keçirmişdir.
Su təchizatı şirkəti bildirir ki, layihə çərçivəsində süni göl artıq
yaradılıb və hal-hazırda görülən işlər göl üçün su anbarı, nasos
stansiyası və aparıcı boru kəmərinin yaradılmasını nəzərdə
tutur.
Gudauri şəhərinin süni hesablama sistemi üçün gölün
hazırlanması prosesi hal-hazırda həyata keçirilir, lakin bu
proses təkcə gölü əhatə etmir.. Proses ümumilikdə iki
mərhələdən ibarətdir – birinci mərhələ 2019-cu ildə başlayıb
və bu mərhələ üçün 11 milyon lari xərclənib. Bu mərhələdə
qış kurortlarında istifadə olunan texnologiyaya uyğun olaraq
gölün infrastrukturu yaradılmışdır. Süni su anbarının həcmi
96,000 tondur. Hal-hazırda, ikinci mərhələ həyata keçirilir və
bu mərhələ üçün 2,600,000 milyon lari pul xərclənəcək. Bu
prosesin qış sezonuna kimi tamamlanması nəzərdə tutulur.
Görüləcək işlərə əraziyə uyğun nasos stansiyasının və
infrastrukturun yaradılması daxildir. Bu proses sonra
kompleks şəkildə daha da inkişaf etdiriləcək. “Biz ümid edirik
ki, layihə vaxtında tamamlanacaq və biz Gudauri süni
hesablama sisteminin tam işləməsini təmin edəcik. Nəticədə,
turistlər və istirahətə gələn şəxslər az yağıntı səbəbindən baş
verən problemlərlə üzləşəməyəcəklər”- deyə Nazir Müavini
bildirib.

Mənbə:
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Lentexidə təbii fəlakət nəticəsində 6
kəndə ziyan dəyib
Gürcüstanın Svaneti bölgəsindəki kənd
sakinləri təbii fəlakətlə üzləşiblər. Kəskin
yağış və dolu Lentexi ərazisində 6 kəndə
ziyan vurub. Yollar müvəqqəti bağlanıb,
elektrik enerjisini təmin edən sistem
zədələnib və yerli sakinlərin əkin sahələri
daşqın altında qalıb.
Yerli hökumət nümayəndələri dəymiş zərəri
müəyyənləşdirmək, ziyanın nəticələrini
aradan qaldırmaq, eləcə də yerli sakinlərə
vəziyyətin öhdəsindən gəlmək üçün kömək
ermək məqsədilə kəndlərə səfər ediblər.

Mənbə:
https://www.interpressnews.ge/ka/article/611124lentexis-municipalitetshi-stikiam-6-sopeli-daazarala
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Gürcüstan Su və Enerji

Bəzi Tiflis sakinlərinə su saatla
veriləcək
Gürcüstanın paytaxtı Tiflis şəhərində su
təchizatını təmin edən Gürcüstan Su və
Enerji şirkəti bu gün bildirib edib ki, Tiflisin
bəzi küçələrinə su müəyyən vaxt intervalları
ilə veriləcək.
Həmin ərazilərə 20 küçə daxildir. Su 11.45dən başlayaraq müxtəlif vaxtlarda
dayanacaq və ən geci saat 6-ya kimi hər
yerdə yenidən veriləcək.
Daha ətraflı:
https://www.gwp.ge/ka/gadaudebeli/4161-tbilisiszogiert-quchas-tskhalmomarageba-sheezghudeba
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Baş Nazir Qari kəndində zərər görmüş
ərazilərdə aparılan yenidənqurma işlərini
görmək üçün əraziyə səfər edib
Gürcüstanın Baş Naziri Giorgi Qaxaria və Regional
İnkişaf və İnfrastruktur üzrə Nazir Maia Tskitişvili
zərər görmüş ərazilərə səfər edib və görülən
yenidənqurma və bərpa işlərinə baxış keçirib.
Dövlət administrasiyasından „InterPressNews“-a
verilən məlumata görə Rioni çayı daşaraq Gari
kəndindəki Oni bələdiyyəsində yerləşən körpünü
dağıdıb, eləcə də ərazidəki əsas su borularını
zədələyib. Problemi həll etmək üçün Oni
bələdiyyəsi müvəqqəti istifadə üçün yeni su
borularını istifadəyə verib.
Hal-hazırda çayın sahili təmizlənir, bundan sonra
mərkəzi su boruları əraziyə yenidən yerləşdiriləcək.
Eyni zamanda, bəzi ucqar kəndlərə bu borulardan su
çatmadığına görə, hökumət həmin əraziləri də
içməli su ilə təmin edib.

Mənbə:
https://www.interpressnews.ge/ka/article/611704premier-ministri-sopel-garshi-stikiit-miqenebulizianis-salikvidacio-samushaoebis-mimdinareobasgaecno
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Azadlıq Radiosu
Laqodexi sakinləri təmiz su təchizatı və
köhnə su sayğaclarının yığışdırılmasını tələb
edir
Gürcüstanın Laqodexi ərazisinin sakinləri su
istifadəsinə görə ödənilən qiymətlərin yarıbayarı
azaldılmasını, köhnə su sayğaclarının
yığışdırılmasını və təmiz su təchizatı sistemi tələb
ediblər.
Təşəbbüskar qrup tərəfindən idarə edilən 200
nəfərlik nümayişdə iştirakçılar bildiriblər ki, onlar su
pulunu su sayğaclarındakı məlumata əsasən
ödəyirlər. Su sayğaclarının məlumatlarına uyğun
olaraq bir ailə suya ayda 150-300 lari arası pul
ödəməlidir.
Nümayiş iştirakçılarından biri bildirib ki, onun su
sayğacı bir ay üçün 750 lari su pulu hesablayıb.
Nümayiş iştirakçıları tələb edib ki, su qiymətləri
köhnə sistemə qayıtsın – bu sistem ailədə hər kəsə
su üçün müəyyən məbləğ müəyyən edir. Bundan
başqa onlar su keyfiyyəti haqqında da şikayət
ediblər: onlar bildiriblər ki, su yağışlı günlərdə
çirklənir və içmək üçün yararsız olur.
Nümayiş iştirakçıları razılaşıblar ki, əgər onların
tələbləri yerinə yetirilməzsə, onlar mövcud sistemə
uyğun ödəniş etməyəcəklər və etiraz əlaməti olaraq
öz nümayişlərinə davam edəcəklər.
Su sayğaclarının yerləşdirilməsi Laqodexi, Kazeti
regionunda su təchizatı sisteminin tamamilə
yenidənqurulması çərçivəsində prosesin bir hissəsi
kimi həyata keçirilmişdir. Layihəyə 13 milyon
laridən çox pul xərclənmişdir.
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