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అమరావతిలో వేగంగా మౌలిక సదుపాయాలు
వివిధ దశలలో రూ.9,190 కోట్ల పనులు
వెలగపూడి, నవంబర్ 8 : అమరావతి నిరాాణంలో ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తు నన కనసల్టం ట్
సంసథ ల తో ఈ నెలాఖరున రండురోజుల కార్యగోష్టట నిర్వహంచాలని ముఖయమంత్రి చంద్రబాబు
ఆదేశంచారు. అమరావతిని ప్రపంచశ్రేణి నగర్ంగా కాకండా ప్రపంచంలో అత్యయత్ు మ నగర్ంగా
నిర్మాస్తు న్ననమనన త్పన, సపృహ రాజధాని నిరాాణంలో భాగస్వవములయ్యయ ప్రతి ఒకకర్మలో ఉండాలని
ఆయన అభిప్రాయపడాా రు . నిరాాణ సంసథ లు , కనసల్టం ట్లల అందరూ ఒకచోట్ చేర్మ సమాలోచన చేస్తు
అత్యదుుత్మైన ఆలోచనలు వస్వు య ని, రండు రోజులపాట్ల నిర్వహంచే కార్యశాల అందుక వేదికగా
నిలవాలని ఆయన చెపాపరు. ఈ వర్క షాప లో మర్మంత్ మేధోమథనం జర్గాలని, అప్పపడే సరైన
నిర్ణ యా లు తీస్తకోగలుగుతామని అన్ననరు. ఒకపూట్ సమయం కేటాయంచి తాను కూడా ఈ గోష్టి లో
పాల్గం టానని చెపాపరు. గొపప సృజన్నత్ాక నగరానిన నిర్మాంచే క్రత్యవులో దానికి సంబంధంచిన ఏ ఒకక
అంశాన్నన తేలికగా తీస్తకోరాదని అన్ననరు. స్తదీర్ఘ సమాలోచనలు జర్మపి అంతిమంగా అత్యయత్ు మ
నిర్ణ యా లు తీస్తకోవాలని చెపాపరు. హైదరాబాద లో ఒకక ఎయర్ పోర్ట నిర్మాంచడానికే ప్రపంచంలోని
అత్యయత్ు మ మైన 25క పైగా ఎయర్ పోరుట ల ను పర్మశీలించిన విషయానిన ఈ సందర్ుం గా ముఖయమంత్రి
గురుు చేశారు.
సచివాలయంలో బుధవార్ం సీఆర్ డీఏ సమావేశంలో తొలుత్ విజయవాడ సిటీస్తకేర్ ప్రాజెకట పై
సమీక్షంచిన ముఖయమంత్రి చంద్రబాబు, ఎజెండాలోని అనేక అంశాలపై కూలంకషంగా చర్మచం చారు.
విజయవాడ సిటీస్తకేర్ నిరాాణంపై నగర్ ప్రజలలో అవగాహన కలిపంచాలని, ముఖయంగా వారు
వెలిబుచేచ అభిప్రాయాలు, సూచనలక ప్రాధానయం ఇవావలని ముఖయమంత్రి చెపాపరు. విజయవాడను
మర్మంత్ స్తందర్ంగా మార్చచ సిటీస్తకేర్ ప్రాజెకట పై నగర్ంలో రోడ షోలు నిర్వహంచాలని ఆదేశంచారు.
ఈ రోడ షోలతో ప్రజలక పూర్ము వివరాలు అందించి, ప్రాజెకట వలల కలిగే ప్రయోజన్నలు
తెలియజేయాలని చెపాపరు.
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5 కలసట ర్ల లో 68 ట్వరుల
5 కలషట ర్ల లో 68 ట్వరుల గా అమరావతిలో వీఐపీ గృహనిరాాణం చేపట్టట న ట్లట అధకారులు
ముఖయమంత్రికి వివర్మంచారు. శాసనసభుయలు, అఖిల భార్త్ సర్మవస్ అధకారులు, గెజిటెడ, న్నన్
గెజిటెడ అధకారులు, న్నలుగో త్ర్గతి ఉద్యయగులక 5 కల షట ర్ల లో గృహనిరాాణం చేస్తు న్ననమన్ననరు. 12
అంత్స్తథ లు గా ఒకోక ట్వర్ నిరాాణం జరుగుత్యందని తెలిపారు. ఈ ట్వర్ల క సంబంధంచిన ఆకృత్యలపై
ప్రజాన్నకం అభిప్రాయం తీస్తకన్ననమని చెబుతూ, వాట్టలోల అత్యధకలు ఎంపికచేసిన వాట్టని
ముఖయమంత్రి ముందుంచారు. మంత్రులు, న్నయయమూరుు లు , సీనియర్ ఐఏఎస్ అధకారులక
బంగాల లు నిర్మాస్తు న్ననరు. వీట్టకి సంబంధంచిన డిజైనల ను అధకారులు ముఖయమంత్రికి చూపించారు.
ఒక్కకకక బాల క లో న్నలుగు బంగాల లు చొప్పపన అవసర్మైన సంఖయలో నిరాాణం చేపడుత్యననట్లట
చెపాపరు.
అమరావతిలో మౌలికవసత్యలు, ఇత్ర్ అభివృదిి ప్రాజెకట ల క సంబంధంచి ఇపపట్టవర్క
రూ.9,190 కోట్ల విలువైన పనులను చేపట్టట న ట్లట అమరావతి డెవలప మంట్ కార్పపర్చషన్ సీఎండీ
లక్ష్మీపార్ి స్వ ర్ధ తెలియజేశారు. అమరావతి డెవలప మంట్ కార్పపర్చషన్ ఆర్మథ కంగా సవయంప్రతిపతిు
స్వధంచాలని, అందుక వీలుగా క్కంత్ భూమిని కార్పపర్చషన్ క కేటాయస్వు మ ని ముఖయమంత్రి
చెపాపరు. రాజధాని పర్మధలోని 29 గ్రామాలు, సీఆర్ డీఏ పర్మధలోని మిగిలిన గ్రామాలు, ప్పర్పాలక
సంఘాలు, నగరాల పర్మధలో ఇషాటను స్వర్ం నిరాాణాలు చేయడానికి వీలు లేకండా గట్టట చర్యలు
తీస్తకోవాలని ఈ సమావేశంలో ముఖయమంత్రి అధకారులక సపషటం చేశారు.
సరాి ర్ విగ్రహం ప్రాజెకట త్ర్హాలో ఎన్నట ఆర్ విగ్రహం
సరాా ర్ వలల భా య్ పటేల్ విగ్రహం త్ర్హాలో అమరావతిలో ఎన్నట ఆర్ విగ్రహ నిరాాణం ప్రాజెకట
చేపటాటల ని ముఖయమంత్రి సూచించారు. వలల భా య్ పటేల్ విగ్రహ ప్రాజెకట వివరాలను ముఖయమంత్రి
ఈ సందర్ుం గా వివర్ంగా అడిగి తెలుస్తకన్ననరు. మరో 15 రోజులోల ఇన్ లాండ వాట్ర్ వేస్ అథార్మటీ
ఏరాపట్లక సంబంధంచిన ప్రక్రియ సిదిం అవుత్యందని మౌలిక సదుపాయల శాఖ ముఖయ కార్యదర్మి
అజయ్ జైన్ ముఖయమంత్రికి తెలిపారు.
కృషాణ తీరాన కోస్వట మరీన్న
అమరావతికి ఆనుకని ప్రవహస్తు నన కృషాణన దిలో బోట్టంగ్, సెయలింగ్ కేంద్రం
ఏరాపట్లచేయడానికి ‘కోస్వట మరీన్న’ సంసథ ముందుక్కచిచం ది. ఇందులో బోట్ నిరాాణం, బోట్ల
మర్మాత్యలు, శక్షణ కేంద్రం, బోట్ విక్రయకేంద్రాలు, లైట్ హౌస్, ఫుడ కోరుట లు , బీచ్ వాలీబాల్
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వంట్టవి ఏరాపట్లచేస్వు రు . ఈ సంసథ దావరా అంత్రాా తీ య సెయలింగ్ పోటీలు నిర్వహంచడమే కాక,
స్వథ ని క మత్సయకారులక అతాయధునిక బోట్ల ను నడపడంతో త్గిన త్రీీదునిస్వు రు . స్వథ ని క బోట్ల క
ఇంథన్ననిన నింపందుక పెట్రోల్ బంక ఏరాపట్లచేస్వు రు . కోస్వట మరీన్న పరాయట్క ర్ంగ అభివృదిి కే
కాకండా స్వథ ని క మత్సయకారులక ఉపాధ కలిపంచే కేంద్రంగా ఉంట్లంది. పూర్ము పరాయవర్ణహత్ంగా ఈ
కేంద్రానిన ఏరాపట్లచేస్వు రు .
తొలుత్ నగర్ంలోని యువకలక సెయలింగ్ లో శక్షణ ఇపిపంచే కార్యక్రమంతో త్మ
కార్యకలాపాలు ప్రార్ంభిస్వు మ ని నిరావహకలు ముఖయమంత్రికి తెలిపారు. ఈ త్ర్హా కేంద్రాల ఏరాపట్ల
దావరా నదీ తీర్ ప్రాంత్ ఆర్మథ క కార్యకలాపాలు ఊపందుకంటాయనన అభిప్రాయానన ముఖయమంత్రి
వయకుం చేశారు. సమావేశంలో మంత్రి పీ. న్నరాయణ, ముఖయమంత్రి ప్రతేయక ప్రధాన కార్యదర్మి సతీశ్
చంద్ర, ముఖయమంత్రి కార్యదర్మి గిర్మజాశంకర్, అదనప్ప కార్యదర్మి రాజమౌళి, సీఆరీా ఏ కమిషనర్
డాకట ర్ చెరుకూర్మ శ్రీధర్ పాల్గ న్ననరు.

