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ప్రతి పార్కూ ఇక హ్యాపీనెస్ సెంటర్

ప్రతి పటటణెంలో ఫిట్నెస్ సెంటర్లు : సీయెం చెంద్రబాబు

అమరావతి, మార్చి 16: రాష్ట్రెంలోని ప్రతి ఒకూర్క ప్రకృతితో మమేకెం అయ్యాలా నగరాలోు ప్రస్తుతెం వునన
ఉద్యాన వనాలను హ్యాపీనెస్ సెంటర్లుగా తీర్చిదిద్యాలని ముఖ్ామెంత్రి చెంద్రబాబునాయుడు చెపాార్ల. పటటణాలు,
నగరాలలోని బహిరెంగ ప్రదేశాలలో అవుడ్డోర్, ఇెండ్డర్ ఫిట్నెస్ సెంటరును ఏరాాటు చేయాలని సూచెంచార్ల.
గ్రీనరీని ఒక ఉపాధి మారగెంగా ఎెంటర్ప్రెన్యారును తయార్లచేయాలని, ఈ రెంగెంలో వీలైననిన స్టటరటప్సకు ప్రోత్ససహెం
ఇవ్వాలని అధికార్లలను ఆదేశెంచార్ల.
‘ఏపీ అరబన్ గ్రీనిెంగ్ అెండ్ బ్యాటిఫికేషన్ కార్పారేషన్’ చేపటిటన పనుల ప్రగతిపై గుర్లవ్వరెం రాత్రి
ముఖ్ామెంత్రి తన నివ్వసెంలో సమీక్షెంచార్ల. రాష్ట్రెంలోని పటటణ ప్రెంత్సలలో వునన బహిరెంగ ప్రదేశాలు, ఉద్యాన
వనాలు, కాలువలు, నదీ అభిముఖ్ ప్రదేశాలు, జలాశయాలు, రహద్యర్లలు, మీడియనులో ఏపీయూజీబీసీ చేపటిటన
స్తెందరీకరణ పనుల గుర్చెంచ ఆ సెంసథ మేనేజెంగ్ డైరెకటర్ ఎన్ చెంద్రమోహన్ రెడిో ముఖ్ామెంత్రికి ప్రెజెంటేషన్
ఇచాిర్ల. పటటణ ప్రెంత స్తెందరీకరణ కోసెం ఒక కార్పారేషన్ ఏరాాటుచేసి ఇెంత పెదాఎ్ున ప్రజకుటలను చేపటిటన
రాష్ట్రెం దేశెంలో ఏపీ ఒకూటేనని చెపాార్ల. ‘అమృత్’ స్తెందరీకరణ పనులపై కేెంద్రెం ఇటీవల జర్చపిన సమావేశెంలో
ఇదే అెంశానిన ప్రస్టువెంచ దేశెంలోని అనిన రాష్ట్టలు
ా ఇదే తరహ్య వధానానిన అనుసర్చెంచాలని సూచెంచెందని
పురపాలక శాఖ్ డైరెకటర్ కననబాబు తెలిపార్ల.
వజయవ్వడ, గుెంటూర్ల, తిర్లపతి, వశాఖ్, నెల్లుర్ల, కాకినాడ, రాజమెండ్రి, పుటటపర్చు, పటిటసీమ
ప్రెంత్సలలో, 11 వశావద్యాలయాలు, 15 ఆస్తపత్రులలో కార్పారేషన్ చేపటిటన మొతుెం 326 ప్రజకుటలు వవధ
దశలలో వునానయని ప్రెజెంటేషన్లో వవర్చెంచార్ల. పటిటసీమలో 185 ఎకరాలలో చేపటిటన స్తెందరీకరణ పనులపై
ప్రత్యాక శ్రదధ పెట్టటలని ముఖ్ామెంత్రి సూచెంచార్ల. రానునన కాలెంలో అకూడ మ్యాజయెం, ఎగ్జిబిషన్ ఏరాాటు
చేస్తునానమని తెలిపార్ల. వజయవ్వడ ఇెంద్రకీలాద్రి కెండపై అమమవ్వర్చకి ఇషటమైనన పస్తపు, ఎ్ర  వరణెం గల
పుషాజా్లతో అెందమైనన పూదోటను అభివృదిధ చేయాలని ఆదేశెంచార్ల. శ్రీశైలెం కెండ మారగెంలో పాదచార్లల
కోసెం ఆకరషణీయెంగా వుెండేలా నడక మారాగనిన ఏరాాటు చేయాలని చెపాార్ల.
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వజయవ్వడను కాలువల నగరెంగా, తిర్లపతిని సరస్తసల నగరెంగా, వశాఖ్ను బీచ్ నగరెంగా మర్చెంత
స్తెందరెంగా అభివృదిధ చేసి పరాాటక ఆకరషణీయెంగా తీర్చిదిద్యాలని ముఖ్ామెంత్రి చెపాార్ల. ఇస్రో అెందిెంచే ఉపగ్రహ
ఛాయాచత్రాల ద్యారా పటటణాలు, నగరాలోు గ్రీనరీని ఎపాటికపుాడు అెంచనా వేసి తగ్జన చరాలు తీస్తకోవ్వలని
సూచెంచార్ల. పచిక బయళ్లు, తోటలు, పెరటి చెటుు, మొకూల పెెంపకెం, ఇెంటి ఆవరణలో చెటుు, గృహ్యలెంరణలో
భాగెంగా పెెంచే చెటుు, బోనాసయ్ వృక్షాలు, నరసరీలు, ర్కఫ్ గారెోనుు, వర్చటకల్ గారెోనుు, ఫ్లురీ కలిర్, ఇర్చగేషన్, పెస్తట
మేనేజమెంట్ తదితర అెంశాలలో రాష్ట్రెంలోని నిర్లదోాగ యువతకు పెదాఎ్ున ఉపాధి అవకాశాలు కలిాెంచడానికి
ప్రణాళికలు తయార్లచేయాలని చెపాార్ల. ఈరెంగెంలో స్టటరటప్సకు ఊతమివ్వాలననదే ప్రభుతా ఆలోచనగా చెపాార్ల.
ఈ అెంశాలలో ఎెంటర్ప్రెన్యారును ప్రోతసహిెంచేలా ఒక వధానానిన ర్కపెందిెంచాలని సూచెంచార్ల. ఈ రెంగెంలో
గృహిణులకు పార్ట టైమ్ ఉదోాగాలు కలిాెంచడెం వలు అటు గ్రీనరీని అభివృదిధ చేయడెంతో పాటు కుటుెంబ వకాస్టనికి
దోహదెం చేయవచ్చినని అనానర్ల. ఎకూడికకూడ గారెోనిెంగ్ సొసైటీలను ఏరాాటు చేసి వ్వర్చ సేవలను వ్వణిజా
అవసరాలకు ఉపయోగ్జెంచ్చకునేలా చేయాలనానర్ల. వీటికోసెం తారలో వెబ్ పోరటల్, మొబైల్ అపిుకేషన్ సిదధెం
చేయాలని ఆదేశెంచార్ల. అనినరకాల గారెోనిెంగ్ సర్చాస్తలు ఒకే అపిుకేషన్ ద్యారా ప్రజలెందర్చకీ మారగదరశకకెంగా
వుెండేలా ర్కపెందిెంచాలనానర్ల. కడియెంలోని నరసరీలకు అెంతరాితీయ మారెూటిెంగ్ సదుపాయెం
కలిాెంచాలనానర్ల. అమృత్ పథకెంలో భాగెంగా 94 పార్లూల అభివృదిధ పనులను కార్పారేషన్ చేపటిటెందని ఎెండీ
తెలిపార్ల. కర్కనలులో 123 ఎకరాలలో సిటీ పార్లూను జాతీయరహద్యర్చ పకూనే అభివృదిధ చేస్తునానమని, ఇది రెెండు
రాష్ట్టాల వ్వర్చకి రానునన కాలెంలో గొపా పరాాటక ఆకరషక ప్రదేశెంగా మారనుననదని అనానర్ల. వజయవ్వడలోని
నిర్లదోాగ యువతకు నాలుగు వ్వరాల గారెోనిెంగ్ శక్షణ అెందిస్తునానమని తెలిపార్ల. వీర్చకి కాుస్తర్కమ్స శక్షణతో
పాటు ఫీల్ో వర్లూలు కూడా వుెంట్టయని చెపాార్ల.
రాష్ట్రెంలో ప్రతి పార్లూను ఇక హ్యాపీనెస్ సెంటర్గా తీర్చిదిద్యాలని సీయెం చెపాార్ల. అెందులో భాగెంగా ఫిట్నెస్
సెంటరును వెెంటనే ఏరాాటుచేయాలని ఆదేశెంచార్ల. ఏడాది పడవునా ఇకూడ వ్వరెంత్సలోు ఎగ్జిబిషనుు, ఈవెెంటుు,
పోటీలు నిరాహిెంచాలని సూచెంచార్ల. ప్రతి ఆస్తపత్రిలో తపానిసర్చగా గ్రీనరీ వుెండేలా చరాలు తీస్తకుెంట్టమని
తెలిపార్ల. గ్రీన్ ఫెండ్ పాలసీ ప్రతిపాదనపై సమావేశెంలో చర్చిెంచార్ల. మర్చెంత వవరెంగా చర్చిెంచ తారలో దీనిపై
నిరణయెం తీస్తకుెంద్యమని చెపాార్ల. సమావేశెంలో అమరావతి అభివృదిధ సెంసథ సీయెండీ లక్ష్మీ పారధస్టరధి, రాజధాని
అభివృదిధ ప్రధికార సెంసథ కమిషనర్ చెర్లకూర్చ శ్రీధర్, ముఖ్ామెంత్రి ప్రత్యాక ప్రధాన కారాదర్చశక సతీ చ చెంద్ర, ముఖ్ా
కారాదర్చశక స్టయిప్రస్టద్, మునిసిపల్ శాఖ్ డైరెకటర్ కననబాబు, వజయవ్వడ మునిసిపల్ కమిషనర్ వీరపాెండియన్,
సాచాఛెంధ్ర మిషన్ వైస్ చైరమన్ డాకటర్ సీఎల్ వెెంకట్రావు తదితర్లలు పాల్గగనానర్ల.

