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అమరావతి, ఏప్రిల్ 19: పరిపాలన నగరంలో ప్రతి ప్రభుత్వ శాఖకు సంబంధంచిన అన్ని విభాగాలూ ఒకేచోట
కొలువుదీరాలన్న ముఖయమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు న్నర్దేశంచారు. సచివాలయాన్నకి ఏదైనా ఒక పన్నకోసం వచిిన
సామాన్యయడు వెతుకుునే అవసరం లేకుండా మంత్రి, శాఖాధపతి న్యంచి క్రంది సాాయి అ అధరిరి వరకు అందరూ
ఒక చోటనే వుండేలా బాాకుల న్నరాాణం చేపట్టాలన్న చెపాారు. అంత్ర, బాహ్య వల రహ్ారరులు, ాతీయ ,
రాష్ట్ర రహ్ారరులు, ఎక్సప్రెస్ వే, రాజధాన్నలోన్న అన్ని ముఖయ రహ్ారరులు, ఒకారన్నకొకటి అన్యసంధానమయ్యయలా
రోడ్ నెటవర్కు వుండాలన్న సూచించారు. బుధవారం ఉద ం ముఖయమంత్రి సీఆర్కడీఏ సమావేశంలో రాజధాన్నలో
న్నరిాంచే రహ్ారరులు, వారధులు, 9 నగరాలు, 27 టౌనషిపలు, ఉారయనాలపై సమీక్ష న్నరవహంచారు.
వెలగపూడి సచివాలయాన్నకి వెళ్లా రూటులో కొత్తగా న్నరిాంచిన రహ్ారరులపై గత్ రండురోజులుగా తాన్య
ప్రయాణం చేస్తతనాినన్న ప్రసాతవిసూత, ఈ మారగంలో ఏరాాటుచేసిన సీాడ్ బ్రేకరుా న్నబంధనలు, అంత్రాాీయ
ప్రమాణాలకు లోబడి వునాియో లేదో పున: పరిశీలన చేయాలన్న ముఖయమంత్రి అధరిరులకు సూచించారు. ఈ
రహ్ారరుల వెంబడి పచిదనం మరింత్ ప్రస్తుటించేలా చరయలు ీయస్తకోవాలన్న చెపాారు. విమరశలకు తావు
లేకుండా అతుయత్తమంగా న్నరాాణాలు జరగాలన్న అనాిరు.
సీడ్ యాక్ససస్ రహ్ారరి, 7 ఆరిారి ల్ రహ్ారరుల పురోగతిపై సీ ం పాయకేజీలవారీగా సమీక్షంచారు. ఈ
రహ్ారరుల న్నరాాణం, న్నరవహ్ణ శాస్త్రీ ంగా వుండాలన్న, త్పాన్నసరిగా అంత్రాాీయ ప్రమాణాలతో వుండాలన్న
సాష్ాంచేశారు. ఆయా మారాగలలో వాణిజయ ప్రకటనల కోసం ఏరాాటు చేసే హోరిడంగులపై ఇపాటి న్యంచే
ప్రణాళిరియుత్ంగా వయవహ్రించాలన్న చెపాారు. రహ్ారరుల మధయలో ఎలక్ట్ాాన్నక్ డిస్ప్లా బోరుడలు ఏరాాటుచేసేత
ఆకరషణీ ంగా వుంట్ట నాిరు.
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రాజధాన్న చెంత్నే వుని కృష్ణానదిలో ఇపాటికే గురితంచిన 7 సపత దీవపాలన్య వెంటనే సావధీనం చేస్తకున్న
అకుడ ఎటువంటి అభివృదిి చేపటావచోి త్గిన ప్రణాళికలు సిదిం చేస్తకోవాలన్న ముఖయమంత్రి సీఆర్కడీఏకు
సూచించారు. సపత దీవపాలే రికుండా మరో దీవపాన్ని డాడా గురితంచామన్న, 250 ఎకరాల మేర వుని ఈ దీవపం
డాడా పరాయటకంగా ఆకరషణీ ంగా వుండగలదన్న భావిస్తతనిటుా సీఆర్కడీఏ కమిష్నర్క చెరుడారి శ్రీధర్క ఈ
సందరభంగా ముఖయమంత్రికి వివరించారు. ప్రభుత్వ భవన సముారయాల ఆకృతులపై నారాన ఫోసార్క తుది
కసరతుతలో మున్నగివునిదన్న తెలిపారు. అసాానా, ఢిల్లా, వాషింగాన డీసీ, చంఢీగడ్, గాంధీనగర్క, నయారా పూర్క,
అష్ుబాద్ త్దిత్ర రాజధాన్యలలో ఉత్తమంగా వుని అంశాలన్ని ీయస్తకున్న అమరావతి తుది ఆకృతులు
రూపందిస్తతనిటుా వివరించారు.
కృష్ణానదిపై న్నరిాంచన్యని ఐరిన్నక్ వారధ తుది ఆకృతులు జూన 15లోగా సిదిం అవుతా న్న అమరావతి
అభివృదిి సంసా సీఎండీ లక్ష్మీ పారిసారధ ముఖయమంత్రికి తెలి జేశారు. పరిపాలన నగరం అభివృదిి పన్యల
పురోగతిపై ఇక ప్రతి నెలా మూడవ వారంలో సమీక్షా సమావేశం న్నరవహసాతనన్న ముఖయమంత్రి ప్రకటించారు. ఈ
సమావేశంలో పురపాలక మంత్రి పి. నారా ణ, సీఆర్కడీఏ ముఖయ రిరయదరిశ అజయ్జైన, కమిష్నర్క చెరుడారి
శ్రీధర్క, అమరావతి అభివృదిి సంసా సీ ండీ లక్ష్మీ పారిసారధ, రాజధాన్న ప్రంత్ అభివృదిిారరులు పాల్గగనాిరు.

