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విజయవాడ, జులై 12: రాష్ట్ర శాసన పరిషత్ (శాసనసభ, శాసనమండలి) సముదాయ నిరాాణానికి
వజ్రాకృతిలో ఉనన డిజైనను ఎంపికచేస్తూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు తుది నిర్ణయం తీసుకునానరు.
నవాయంధ్ర రాజధానిలో నిరిాంచనునన హైకోరుు భవనానికి స్తూపాకృతిని ఎంపికచేశారు. దీనిని వంటనే
హైకోరుు ప్రధాన నాయయమూరిూకి చూపించి రండురోజులలో మొత్ూం తుది ఆకృతులను సిద్ధం చేయాలని
చెపాారు. అమరావతిలోని పరిపాలన నగరానికి తుది ఆకృతులను సిద్ధం చేసుూనన ఫోసుర్ అండ్ పార్ునర్్
బుధవార్ం ఉద్యం విజయవాడ క్యంప్ క్రాయలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడుకు
శాసనపరిషత్ హైకోరుు భవనాలకు సంబంధంచిన సవివర్ ఆకృతులను ప్రద్రిశంచారు. తొలుత్ హైకోరుు
కోసం నార్ాన ఫోసుర్్ సిద్ధం చేసిన వజ్రాక్ర్ భవన ఆకృతిని నిశిత్ంగా పరిశీలించిన ముఖ్యమంత్రి దీనిని
శాసనపరిషత్ సముదాయం కోసం సిద్ధం చేయాలని స్తచించారు. శాసనసభ కోసం రూపందించిన
బుద్ధ స్తూపం ఆకృతిని హైకోరుు కోసం వినియోగంచుకుందామని చెపాారు. ‘ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఎంతో
విలువైన వజ్రానిన పోగొట్టుకునానరు. ఇప్పాడు దానిన త్మ అసంబ్లీ భవన రూపంలో చూసుకుని
సంతోషపడతారు’ అని ముఖ్యమంత్రి వాయఖ్యయనించారు. ‘స్తూపం సంతోషానికి చిహ్నం. నాయయం
జరిగనప్పాడే ఎవరికైనా సంతోషం కలుగుతుంది. కోరుు గుమాం తొకి న ప్రతి వయకిూ స్తూపాక్ర్ంలో వునన ఈ
భవనానిన చూసి త్నకు ఇక డ నిజమైన నాయయం ద్కు తుంద్ని భావించాలి’ అని అనానరు. ఆ భావనతో
ఆలోచిస్తూ ఈ ఆకృతి హైకోరుుకు సరిగాా అమరుతుంద్ని దానిన ఎంపిక చేసుూననట్టు చెపాారు. అమరావతిలోని
నవ నగరాలోీ భాగంగా నిరిాసుూనన నాయయనగర్ం రానునన క్లంలో హంక్ంగ్, లండన నగరాల్లీ
భాసిల్లీలననదే త్న అభిల్లష అని తెలిపారు. దీనికోసం నల్ర్ విశ్వవిదాయలయం వంటి ప్రఖ్యయత్ సంసూలు,
ప్రపంచ ప్రసిదిధ పందిన ల్ల ఏజెన్స్లను ఆహవనిస్తూమని చెపాారు. ప్రపంచంలో అతుయత్ూమ నాయయవిద్య,
నాయయ సలహ అమరావతిలో త్పాక దొరుకుతుంద్నే భావన కలగాలనానరు.
పరిపాలన నగరానికి కొనభాగాన, కృషాణనదికి అభిముఖ్ంగా నిరిాంచనునన ‘సిటీ స్త ేర్’ అమరావతి
నగరానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయపడాారు. ఆ మేర్కు సిటీ స్త ేర్ ఆకృతులను
రూపందించాలని ఫోసుర్్ బృందానికి చెపాారు. ముఖ్యమంత్రి, గవర్నర్ అధక్రిక నివాస్తలను సిటీ
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స్త ేర్లో భాగంగా చెరోవైప్ప ఉండేల్ల ఫోసుర్్ బృంద్ం డిజైన చేయగా, వాటిని అక డి నుంచి మారాాలని
ముఖ్యమంత్రి స్తచించారు. సిటీ స్త ేర్ ఆరిూక క్ర్యకల్లపాలకు ఆలంబనగా అతి పెద్ద వాణిజయ కంద్రంగా
నిలవాలననదే త్న ఉదేదశ్మని సాషుంచేశారు. ఇందులోనే రసురంట్స్, హోటల్స్, కెఫెటేరియా, షాపింగ్ మాల్స్,
మూవీ ధయెటర్్, పోరార్ు , రిరియేషనషన సంటర్్, కవెనవనషన సంటర్్ కొలువుదీరాలని చెపాారు. సిటీ స్త ేర్కు
వళితే అక డ సమసూం ఉంటాయనన భావన రాజధాని ప్రజలకు కలగాలనానరు. దీనిన ఎంత్ విశాలంగా
ఏరాాట్టచేస్తూ అంత్ మంచిద్ని అంటూ, సీయం, గవర్నర్ నివాస్తలను అక డ తీసివేసి నదీతీరానికి
మారాాలని స్తచించారు. రాజధానిలో నిరిాంచే ప్రతి కటుడం అతుయత్ూమంగా ఉండాలని, ఆ విషయంలో
ఎక డా రాజీపడబోమని చెపాారు. ప్రజలలో ఇపాటిక రాజధానిపై అంచనాలు పెరిగపోయాయని, ఏదో ఒక
రాజధాని నిరిాంచాలని అనుకుంటే ఇంత్గా పరిత్పించనవసర్ం లేద్ని, ప్రపంచంలోని 5 అతుయత్ూమ
నగరాలలో అమరావతిని ఒకటిగా నిలపాలననదే త్మ అంతిమ లక్ష్యమని అనానరు. సమావేశ్ంలో ప్పర్పాలక
మంత్రి నారాయణ ఇటీవల తాము నయారాయపూర్, గాంధీనగర్, చండీగఢ్ నగరాలలో పర్యటించి
తెలుసుకునన విశేషాలను ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.
తొలుత్ ఆరిూకమంత్రి యనమల రామకృష్ణణడు ఫోసుర్్ బృంద్ంతో చరిాంచారు. రానునన క్లంలో
జర్గబోషన శాసనసభ నియోజకవరాాల పెంప్పను ద్ృష్టులో ఉంచుకుని అసంబ్లీ భవంతి నిరాాణం
జర్గాలి్వుననద్ని చెపాారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన క్ర్యద్రిశ దినేష్ కుమార్, సీయంవో ప్రతేయక ప్రధాన క్ర్యద్రిశ
సతీశ్ చంద్ర, ముఖ్య క్ర్యద్రిశ స్తయిప్రస్తద్, అద్నప్ప క్ర్యద్రిశ రాజమౌళి, సీఆర్డీఏ ముఖ్యక్ర్యద్రిశ
అజయ్ జైన, సీఆర్డీఏ కమిషనర్ చెరుకూరి శ్రీధర్, ఏడీసీ సీఎండీ లక్ష్మీ పార్ధస్తర్ధ పాల్గానానరు.

