1

Office Of The Advisor (communications)
Government of Andhra Pradesh

అమరావతి, మే 17 : పరిపాలన నగరంలో నూతనంగా నిరిమంచబోయే రాష్ట్ర శాసనసభ భవంతిని రాజధానికే
తలమానికంగా వండేలా తీరిిదిద్దడం కోసం 160 ఎకరాల విస్తీరాానిి కేటాయిస్తీన్నిరు. ఇందులో 140 ఎకరాల
మేర ప్రంగణానిి కేవలం జల, హరిత అవసరాల కోసమే వద్లిపెడతారు. మొతీం నగరానికే వన్ని తెచ్చిలా మన
కొతీ శాసనసభ భవంతి నిరామణం అతయంత ఆకరషణీయంగా వండాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు న్నయుడు చ్చసిన
సూచన మేరకు తుది ప్రణాళికలో కొనిి మారుులు సూచంచనట్టు రాజధాని ప్రంత అభివృదిి సాధికార సంసథ
కమిషనర్ చెరుకూరి శ్రీధర్ తెలియజేశారు. ఈ మారుుల ప్రకారం సచవాలయం, శాఖాధిపతుల కారాయలయ
భవంతులను ఉతీర దిశగా కొదిదగా ముందుకు జరిపారు.
అమరావతి నగర నిరామణ పురోగతిపై బుధవారం మధాయహిం వెలగపూడి సచవాలయంలో ముఖ్యమంత్రి
చంద్రబాబు న్నయుడు సమీక్షంచారు. పరిపాలన నగర నిరామణ ఆకృతులు, ప్రణాళిక 90 శాతం పూరీయ్యయయని
స్తఆర్డీఏ కమిషనర్ శ్రీధర్ ఈ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ఈన్నల 12 నుంచ 16 వరకు లండనలో
ఆకృతులపై జరిగిన కారయగోష్టులో పాల్గొన్నిమని తెలిపారు. ముఖ్యంగా శాసనసభ కట్ుడం, ప్రజారవాణా వ్యయహం,
జల వనరులపై న్నరమన ఫోసుర్ బృంద్ంతో విపులంగా చరిించామని చెపాురు. ఈన్నల 22న ఫోసుర్ బృంద్ం మలి
విడత ఆకృతులిి అందిస్తీంద్ని అన్నిరు. క్రిస్ బెర్ొ ఆధవరయంలో ఇపుటికే 90 శాతం ప్రణాళిక పూరీయియంద్ని
తెలిపారు. ఈ ఆకృతులిి పరిశీలించ ఇంకా ఏవైన్న సూచనలు, సలహాలు అందిస్తీ వాటిని పందుపరుసూీ తుది
ఆకృతులు సిద్ిం చ్చసి అందిసాీరని చెపాురు.
సచవాలయ భవంతి 8 నుంచ 10 ఫోోరోతో కనీసం 5 లక్షల చద్రపు అడుగుల విస్తీరాంలో వంట్టంద్ని
స్తఆర్డీఏ కమిషనర్ శ్రీధర్ ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. మొతీం 26 వేల మంది ఉద్యయగులకు కారయసాథనంగా
వండేలా సచవాలయ నిరామణం చ్చపడతామన్నిరు. రాష్ట్ర సచవాలయ భవంతి చూడాానికి బాగుండట్మే కాకుండా
పని చ్చస్త వాతావరణం ఉటిుపడేలా జల, హరిత ఆకరషణలతో తీరిిదిద్దదలని ముఖ్యమంత్రి నిర్ధిశంచారు. ఫోసుర్
అండ్ పారునర్్ రూపందిస్తీని ప్రజా రవాణా ప్రణాళిక రానుని కాలపు అవసరాలకు తగినట్టుగా వండేలా
చూడాలన్నిరు. ప్రస్తీత ప్రపంచంలో ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించుకుంటూ హైపర్ లూప్ తరహా వినూతి
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రవాణా వయవసథలు తెర ముందుకు వస్తీన్నియని చెబుతూ, ప్రస్తీత, భవిషయత్ అవసరాలను ద్ృష్టులో వంచుకుని
ప్రణాళికను రూపందించ్చలా ఫోసుర్ బృంద్దనికి సూచంచాలని అన్నిరు. ప్రస్తీతం అంతరాాతీయ నగరాలోో ఓన
యువర్ కార్, లీజ్ యువర్ కార్, రంట్ యువర్ కార్ అనే కాన్న్ప్ు నడుస్ీంద్ని, అమరావతిలో డ్రైవర్ లేని
ఎలక్రిుికల్ కారుో నడుసాీయని చెపాురు. హైపర్ లూప్ టెకాిలజీ, మెట్రో రైలు వయవసథ, ఎలక్రిుికల్ కారుో, జల రవాణా,
బీఆర్టీఎస్ వంటి అనిి రకాల రవాణా వయవసథలు ఏరాుట్ట చ్చస్తకునేందుకు వీలుగా ప్రజా రవాణా వయవసథ బృహత్
ప్రణాళికను రూపందించాలని సూచంచారు.
నగర ముఖ్య కూడలి నుంచ సచవాలయం వరకు డ్రైవర్ లేని ఎలక్రిుికల్ బస్త్లు నడుసాీయని, ఇవి నిర్ణాత బస్త్
సాుపులలో ఆగుతూ సాగుతాయని అధికారులు తెలిపారు. పరిపాలన నగరంలో ఒక నోడ్ నుంచ మరొక నోడ్కు
కాలినడకన చ్చరుకోవడానికి కేవలం 5 నిమిషాలే పట్టులా వంట్టంద్న్నిరు. బస్త్, రైలు, వాట్ర్ టాయక్స్లనిింటిక్స
కలిపి ఒకే టికెట్ విధానం వండే పద్దతిని ప్రవేశపెడద్దమని ముఖ్యమంత్రి చెపాురు.
అమరావతిలోని పరిపాలన నగరంలో నిరిమంచబోయే సాంసకృతిక భవనం మన తరతరాల మన సంసకృతి,
వారసతవ సంపద్, చరిత్రలకు అద్దం పట్టులా నిలవాలని ముఖ్యమంత్రి సూచంచారు. రాష్ట్ర శాసనసభ తరువాత
ఇదే నగరానికి తలమానికంగా వండే నిరామణమని అన్నిరు. రాజధానికి వచ్చి ప్రతి ఒకకరూ దీనిి చూసి సూురిీ
పందేలా వండాలని చెపాురు. రాజధానిలో ఫ్లోవోవరుో లేనిదే నగరానికి ఆకరషణ వండద్ంటూ ప్రపంచవాయపీంగా
అతుయనితంగా వని తొలి వంద్ ఫ్లోవోవరోను పరిశీలించ అతుయతీమంగా వని ఆకృతులను తీస్తకోవాలని కోరారు.
లండన పరయట్నలోనే కేంబ్రిడిాకి వెళిో అకకడ కాలువల వయవసథపై అధయయనం చ్చశామని స్తఆర్డీఏ కమిషనర్
తెలియజేశారు. తవరలో అమరావతి పోరుల్ను ప్రరంభిస్తీనిట్టు అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలియజేశారు. ఈ
పోరుల్ అమరావతి నగర నిరామణానికి సంబంధించన మొతీం నిరామణ ప్రక్రియను ఎపుటికపుుడు వెలోడిసూీ,
నిరవహణ, పరయవేక్షణలకు వీలుగా వంట్టంద్ని వివరించారు.

తవరలో సౌర విదుయత్ నిలవ విధానంపై అంతరాాతీయ సద్స్త్
సౌర విదుయత్ నిలవ వయవసథను ఏరాుట్ట చ్చస్తకోవడంలో భాగంగా దీనిపై ప్రపంచవాయపీంగా వని సాంకేతిక
పద్దతుల గురించ తెలుస్తకోవడానికి వీలుగా తవరలో అంతరాాతీయ సాథయి సద్స్త్ను నిరవహంచాలని
యోచస్తీన్నిమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబున్నయుడు తెలిపారు. ఏపీలో సౌర శకిీకి కొద్వలేద్ని, సనరైజ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే పేరును సారికం చ్చస్తలా రాష్ట్ునిి ి సౌర విదుయత్ వినియోగంలో అగ్రగామిగా మారుితామని
చెపాురు. సౌర విదుయత్ను నిలవ చ్చస్తకునే సామరాిానిి పెంపందించుకోవడం ద్దవరా విదుయత్ వినిమయ ఛార్ణాలను
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గణనీయంగా తగిొంచుకోగలుగుతామని అన్నిరు. యూనిట్ రండు రూపాయిల చొపుున సౌర విదుయత్
అందించగలిగితే ఇది దేశానికే మేలిమలుపు కాగలద్న్నిరు. సౌర, పవన విదుయత్ నిలవకు సంబంధించ నూతనంగా
ఆవిషకరించన సాంకేతిక పద్దతులపై సమాలోచనకు ఈ సద్స్త్ ద్యహద్పడుతుంద్ని ఆశస్తీనిట్టు స్తయం
చెపాురు. ఇంథన నిలవలోో అగ్రగామి సంసథలుగా వని వారంతా ఈ సద్స్త్లో పాల్గొంటారన్నిరు. ఏపీని
మానుయఫాకిరింగ్ హబగా తీరిిదిద్దదలని ప్రభుతవ లక్ష్యయనిి స్తలభంగా చ్చరుకోవడానికి ఇదే సాధనం అవతుంద్ని
అన్నిరు.
సౌర, పవన విదుయత్ నిలవ విధానంలో మరింత సమగ్రమైన అధయయన్ననికి సహకరించ్చలా ఎలక్రిుికల్
ఇంజనీరింగ్ నిపుణుడు ప్రొఫ్సర్ అశోక్ ఝున ఝున వాలాను వెంట్నే సంప్రదించాలని ముఖ్యమంత్రి ఇంధన
కారయద్రిి అజయజైనకు సూచంచారు. భారత్లో 50 శాతం విదుయత్ను సౌర శకిీ ద్దవరా సమకూరుికునే ఒక
నూతన ఆవిషాకరానిి చ్చసిన అశోక్ ఝన ఝున వాలా 2030 న్నటికి దేశమంతటా సౌర విదుయత్పై ఆధారపడేలా
చ్చయ్యలని ఆశయంతో పనిచ్చస్తీన్నిరన్నిరు. ఇలావంట్ట, అనంతపురము జిలాోలో ఏరాుట్ట చ్చస్తీని ఇంథన
విశవవిద్దయలయ్యనిి ఈ ఏడాది నుంచ్చ ప్రరంభించడానికి అవసరమైన అనిి సన్నిహాలు చ్చయ్యలని ముఖ్యమంత్రి
ఈ సమావేశంలో ఇంథన శాఖ్ కారయద్రిి అజయజైనను ఆదేశంచారు. దేశంలో ఇదే తొలి ఇంథన
విశవవిద్దయలయం అవతుంద్ని, విదుయత్ రంగంలో నిరంతర పరిశోధనలు జరుగుతాయని ముఖ్యమంత్రి చెపాురు.

