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అమరావతి, ఆగస్టు 9 : కొత్త రాజధాని అమరావతిలో 2018 చివరినాటికి 2 లక్షలమంది జనాభా
అవసరాలకు త్గినట్టుగా గృహనిరాాణాలు పూరితచేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు ఆదేశంచారు.
రాజధానిలో నిరిాంచే ప్రతి నివాస భవనం ఐకానికగా ఉండాలని ఆయన చెప్పారు. బుధవారం రాత్రి ముఖ్యమంత్రి
11 వ రాజధాని ప్రంత్ అభివృదిి ప్రధికార సంసథ సమావేశంలో ప్రభుత్వ గృహ నిరాాణం, విద్యయ, వైద్య సంసథలు,
పరాయటక ప్రణాళికలు, పనుల పురోగతిపై చరిచంచారు.
ప్రభుత్వ ముఖ్యయలు, చటు సభల ప్రతినిధులు, అఖిల భారత్ సరివస్ అధికారులు, గెజిటెడ్, నాన్ గెజిటెడ్
అధికారులు, ఇత్ర ఉద్యయగులకు 4,016 యూనిట్టు అవసరం అవుతాయని, వీటిలో 3820 యూనిట్టు బహుళ
అంత్స్టథల భవంతులుగా నిరిాస్టతనాామని సీఆరడీఏ కమిషనర చెరుకూరి శ్రీధర ముఖ్యమంత్రికి ప్రెజంటేషన్
ఇచాచరు. ప్రభుత్వ హౌసంగ్ ప్రజకుు చేపటుడానికి మొత్తం రూ.1991 కోట్టు వయయం అవుతుంద్ని చెప్పారు.
శాసనసభుయలు, శాసనమండలి సభుయలకు 300 యూనిటుకు గాను రూ.386 కోట్టు ఖ్రచవుతుంద్ని తెలిప్పరు.
అఖిలభారత్ సరివస్ అధికారులకు 130 యూనిటుకు గాను రూ.167 కోట్టు, టైప్ 1 గెజిటెడ్ అధికారులకు
380 యూనిటుకు గాను రూ.215 కోట్టు, టైప్ 2 గెజిటెడ్ అధికారులకు 340 యూనిటుకు గాను రూ.160 కోట్టు,
నాన్ గెజిటెడ్ అధికారులకు 1960 యూనిట్టుకు గాను రూ.694 కోట్టు, గ్రూప్ డి ఉద్యయగులకు 710 యూనిటుకు
గాను రూ.188 కోట్టు, ఇత్ర గృహాలకు రూ.180 కోట్టు వయయం కాగలద్ని అంచనా వేస్టతనాట్టు కమిషనర
వివరించారు. స్పాషల్ పరసస్ ెహికకిల్ కింద్ ప్రభుత్వ హౌసంగ్ ప్రజకుు చేపడతారు. ఈ ప్రజకుు కోసం వివిధ
మారాాల ద్యవరా సేకరించే నిధులను తిరిగి చెలిుంచేందుకు అవసరమైనట్టుగా ఆరిథకంగా సవయం సమృదిి
సాధించాలని, అందుకు త్గిన వ్యయహ ప్రణాళికలను సద్ిం చేస నివేదించాలని ముఖ్యమంతి ఆదేశంచారు.
జరాలిస్టులకు నిరిాంచే బహుళ అంత్స్టథల భవనాలు మీడియా సటీలో ఏ ప్రంత్ంలో వసాతయి, అకకడి నుంచి
ప్పలనా నగరం ఎంత్ దూరంలో ఉంట్టంద్నే అంశాలను ఈ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి వివరంగా అడిగి
తెలుస్టకునాారు. అమరావతిలో చేపటుబోయే ప్రభుత్వ గృహ నిరాాణాలతో ప్పటే ప్పత్రికేయులకు కూడా బహుళ
అంత్స్టథల భవనాలు నిరిాసాతమని హామీ ఇచిచన రండవ రోజే ముఖ్యమంత్రి త్ద్నుగుణంగా అధికారులతో చరిచంచి
నిరణయాలు తీస్టకోవడం విశేషం.
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అమరావతిలో సీఆరడీఏకు కారాయలయ శాశవత్ భవన నిరాాణానికి ముఖ్యమంత్రి ఈ సమావేశంలో
ఆమోద్ం తెలిప్పరు. ఈ కారాయలయం ప్రజలంద్రికీ అందుబాట్టలో ఉండేలా నగరం మధయలో సరైన సథలానిా
గురితంచాలని చెప్పారు. అతుయత్తమ విద్యయలయాలు, విశవవిద్యయలయాలు, ఆస్టపత్రుల సాథపనతోనే అమరావతికి
అంత్రాాతీయ నగర సాథయి వస్టతంద్నా అభిప్రయానిా ముఖ్యమంత్రి వయకతంచేశారు. చాలాకాలం వరకు
విజయవాడ, గుంటూరు నగరాలు దేశంలోనే గొపా విద్యయకేంద్రాలుగా ఉండేవని గురుతచేశారు. చరిత్ర ప్రకారం
రండు శతాబాాలకు పూరవమే అమరావతి ప్రంత్ం గొపా విద్యయధామంగా ఉండేద్ని అనాారు.
అమరావతిలో ఒక రహద్యరిని ఫారుాలా వన్ రోడ్గా నిరిాంచాలని సీఆరడీఏకు ముఖ్యమంత్రి
సూచించారు. కొత్త రాజధానిలో రహద్యరులపై ఎకకడా రాజీపడద్ాని చెప్పారు. రాజధాని అభివృదిికి ఆటంకం
కలిగిస్టతనా శకుతలకు ప్రజలే బుదిా చెబుతారని, ద్యనికి ఇటీవల తుళ్లురులో జరిగిన సంఘటనే తారాకణమని
వాయఖ్యయనించారు.
అమరావతిలో బ్రిటీష్ జియో సర్వవ
బ్రిటీష్ జియోలాజికల్ సర్వవ (బీజీఎస్)తో సీఆరడీఏ అవగాహన ఒపాంద్ం చేస్టకుంది. ముఖ్యమంత్రి
సమక్షంలో సీఆరడీఏ, బీజీఎస్ ప్రతినిధులు ఎంవోయూపై సంత్కాలు చేస్టకునాారు. ఆసయన్ రీస్పరచ అండ్
ఇన్నావేషన్ హబ్ ఫర అరబన్ జియోసైన్స ప్రజకుులో భాగంగా కౌలాలంపూర, హన్నయ్ నగరాలతో ప్పట్ట
అమరావతిలో కూడా బీజీఎస్ సర్వవ చేయనుంది.

