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అమరావతి, సెప్టెంబర్ 13 : నార్మన్ ఫోస్టర్ బృెందెం అెందెంచిన ఆకృతులపై మెంత్రివర్గ స్హచరులు, ఇతర్
ప్రభుతవ ముఖ్యులతో స్మాలోచన చేసి తుద నిర్ణయెం తీసుకోవాలని ముఖ్ుమెంత్రి చెంద్రబాబునాయుడు
నిర్ణయెంచారు. దీనిపై గురువార్ెం ఉదయెం 10 గెంటలకు ప్రత్యుక స్మావేశానిి ఏరాాటు చేయాలని అధికారులను
ఆదేశెంచారు. రాజధానిలోని నవ నగరాలోో ముఖ్ుమైన పాలనా నగరానికి స్ెంబెంధిెంచి శాస్నస్భ, హైకోరుట,
స్చివాలయెం, శాఖాధిపతుల కార్ుస్థాన భవెంతుల ఆకృతులు, అెంతర్గత నిరామణ శైలి ఎలా వెండాలని అెంశెంపై
తుద ప్రణాళికలను సిదధెం చేసిన ఫోస్టర్ బృెందెంతో ముఖ్ుమెంత్రి బుధవార్ెం స్థయెంత్రెం సుదీర్ఘెంగా స్మావేశమై
పలు అెంశాలపై కూలెంకుశెంగా చర్చెంచారు. వజ్రాకృతిలో శాస్నస్భ, బౌదధ స్థాపెం ఆకార్ెంలో హైకోరుట
భవెంతులు ఉెండాలని ప్రభుతవ స్థచనలకు అనుగుణెంగా ఫోస్టర్ అెండ్ పార్టనర్్ తుద ఆకృతులను
రూపెందెంచారు. వీటిలోో అెంతర్గత నిరామణ శైలి బాగుెందని, బాహు ఆకృతుల షయంయెంలో గిలిలిన అెందర్తో
చర్చెంచి నిర్ణయెం తీసుకుెందామని ముఖ్ుమెంత్రి ప్రతిపాదెంచారు.
స్చివాలయానికి స్ెంబెంధిెంచి రెండు, మూడు ఆపషనోను ఇచాచరు. మెంత్రులు, కార్ుదరుులు,
షయభాగాధిపతులు ఒకే ప్రెంగణెంలో ఉెండాలని ప్రతిపాదనపై అధికారుల స్థాయలో పలువరు అభుెంతరాలు
తెలియజేయడెంతో రెండు ఆపషనోను గమనెంలోకి తీసుకునాిమని సీఆర్డీఏ కగింనర్ చెరుకూర్ శ్రీధర్
ముఖ్ుమెంత్రికి షయవర్ెంచారు. మెంత్రులు, కార్ుదరుులు, షయభాగాధిపతులకు ఒకే భవెంతిలో నాలుగైదు ఫోోర్ోలో
కార్ుస్థానాలు ఉెండటెం వలో స్ెందర్ుకుల రాకతో స్థధార్ణ పర్పాలనకు ఇబబెందులు తలెతుుతాయని
అభిప్రయెంతో 300, 400 మీటర్ో దూర్ెంలో వేర్వవరు భవెంతులోో మెంత్రులు, కార్ుదరుులకు, షయభాగాధిపతులకు
వేర్వవరుగా కారాులయాలు ఏరాాటు చేయాలని భాషయెంచినటుట, దానికి అనుగుణెంగా స్చివాలయ, హెచవోడీ
భవెంతుల నిరామణెం జరుపుతునిటుట కగింనర్ తెలిపారు.
తరువాత ఫోస్టర్ బృెందెం హైకోరుట, శాస్నస్భ భవెంతులపై ఇచిచన ్రెజెంెంేషంన్ ముఖ్ుమెంత్రి నిశతెంగా
ఆలకిెంచి, నమూనా ఆకృతులను షయవర్ెంగా పర్శీలిెంచారు. హైకోరుట బాహు ఆకృతి అతుదుుతెంగా ఉెండాలని
ఫోస్టర్ బృెందానికి స్థచిెంచారు. శాస్నస్భ, హైకోరుట నిరామణాలు ప్రపెంచానికే తలమానికెంగా ఉెండాలనేద
తాను మొదటి నుెంచి చెబుతునాినని, ఇెందులో రాజీ పడే ప్రస్కేు లేదని స్ాంటెంచేశారు. హైకోరుట భవెంతి లోపల
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తమకు ఎటువెంటి సౌకరాులు వెండాలో, అెందులో అెంతర్గత నిరామణ శైలి ఎలా ఉెండాలో నాుయమూరుులతో
చర్చెంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవ్చనని, బాహు ఆకృతి మాత్రెం తనతో పాటు రాష్ట్ర ప్రజలెందర్కీ నచిచ మెచేచ షయధెంగా
ఉెండాలని చెపాారు. మర్ెంత స్మయెం తీసుకునైనా హైకోరుట బాహు ఆకృతి అతుదుుతెంగా ఉెండేలా
రూపెందెంచి తీసుకురావాలనాిరు. ప్రపెంచెం మెచేచ రాజధానిని నిర్మసుునాిమనిద ఆర్ిటెకుటలు
గురుుెం్కోవాలని చెపాారు.
శాస్నస్భ భవెంతిపై ఫోస్టర్ బృెందెం స్మర్ాెంచిన ఆకృతులు, అెంతర్గత నిరామణశైలి, ప్రణాళికలను
ముఖ్ుమెంత్రి పర్శీలిెంచారు. కార్ుస్థానాలు మెంత్రులు, అధికారులు, ఉద్యుగుల రోజువారీ షయధులకు వీలుగా
ఉెండటమే కాకుెండా బాహురూపెం ప్రజలు ఆశచరాునికి గుర్చేసేలా అతుదుుతెంగా ఉెండి తీరాలనాిరు. శాస్నస్భ
భవెంతి నాలుగు అెంతసుాలుగా ఉెంటుెంద. మొదటి అెంతసుాను నాలుగు భాగాలుగా రూపెందెంచారు. మధులో
పబ్లోక్ ప్లోసగా ఉెంచారు. బేసమెెంట్ లెవలలో వాహన పార్ిెంగ్ ఉెంటుెంద. మొదటి అెంతసుాను మెంత్రులకు,
ముఖ్ుమెంత్రికి, స్భాపతికి, పబ్లోక్, ్రెజస కార్ుస్థానాల కోస్ెం కేటాయెంచారు. నాలుగు వైపుల నుెంచి దావరాలు
ఉెంటాయ. ముఖ్ుమెంత్రి, స్భాపతి, మెంత్రులు రాకకలకలకు ప్రత్యుకమార్గెం ఉెంటుెంద. శాస్నస్భ,
శాస్నమెండలి కోస్ెం రెండు వేర్వవరు భవెంతులు ఈ స్ముదాయెంలోనే అెంతర్గతెంగా ఉెంటాయ. శాస్నస్భ
భవెంతి లోపలి భాగెంలో 250 సీటోతో శాస్నస్భ మెందర్ెం ఉెంటుెంద. 231 సీటోతో పబ్లోక్, ్రెజస గాులరీలు
ఉెంటాయ. 103 సీటోతో శాస్నమెండలి మెందర్ెం ఉెంటుెంద. శాస్నస్భలో స్భాపతి స్థానెం వెనుక అతిప్దద స్క్ిీన్
ఉెంటుెంద. అసెెంబ్లో దైనెందన వువహారాలన్ని ఈ స్క్ిీన్పై ప్రదర్ుెంచే ఏరాాటు ఉెంటుెంద. త్రిభుజాకార్ెంలో నిర్మెంచే
బాలిన్నలు శాస్నస్భ నిరామణానికే అతి ముఖ్ు అలెంకార్ెంగా ఉెంటాయని ఫోస్టర్ బృెందెం ముఖ్ుమెంత్రికి
షయవర్ెంచిెంద. శాస్నస్భ కిెంద అెంతసుాలోని మధు భాగెం నుెంచి వజ్రాకృతి మొదలవలవతుెంద. ఇద మొతుెం
భవనెం పై అెంతసుా వర్కు ఉెంటుెంద. పైభాగెంలో వజ్రెం స్ాంటెంగా కనిపిసుుెంద. పైనుెంచి చూసేు వజ్రెం కిెంద భాగెం
మొన వర్కు అెంతా పార్దర్ుకెంగా స్ాంటెంగా గోచర్సుుెంద. శాస్నస్భ, మెండలి మధుభాగెంలో సెెంట్రల హాలుగా
ప్రత్యుక నిరామణెం ఉెంటుెంద. ఇకిడి నుెంచి పైకి వెళ్ోడానికి వజ్రాకార్ెం ్ట్టట పైకి వెళ్ోడానికి మార్గెం ఉెంటుెంద.
పైభాగెంలో మూుజియెం ఉెంటుెంద. ఇెందులో ప్రజలెందర్కీ ప్రవేశెం ఉెంటుెంద. పైకి వెళ్లో మారాగనిి అతుుదుుతెంగా
డిజైన్ చేశారు. భవెంతి పైభాగెంలో కళ్ోకు కనిపిెంచే వజ్రాకృతి చూపరులను కటిటపడేసుుెంద. మొతుెం భవెంతికే
ముఖ్ు ఆకర్షణగా నిలుసుుెంద. పైభాగెంలో డైమెండ్ కట్, దానికి నాలుగు వైపులా లోపలికి గాలి, వెలుతురు
ధారాళ్ెంగా వెళ్లోెందుకు ప్రత్యుకమైన ఏరాాటుో చేశారు. ఈ ఆకృతులనిిెంటిపై భాగస్థవములెందర్తో చర్చెంచి తుద
నిర్ణయెం తీసుకోనునాిరు.

