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విజయవాడ, జనవరి 3 : రాజధాని బాహ్య వలయ రహ్దారి మారగంలో రండు, మూడు ఇండస్ట్రియల్
టౌనషిప్పుల ఏరాుటుకు ప్రణాళికలు సిద్దం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు అధికారులకు
సూచంచారు. ప్రభుత్వ భూములు అందుబాటులో ఉండే ప్రదేశాలలో, నీటి వనరులు ప్పష్కలంగా ఉనన చోట్ల ఈ
టౌనషిప్పులను ఏరాుటు చేయాలని చెప్పురు. ఇండస్ట్రియల్ జోనల ఏరాుటు దావరా ఆ ప్రంత్ం వాణిజయపరంగా
త్వరత్వరగా అభివృద్ధి చెందుతంద్ని అభిప్రయపడ్డారు. దీనిపై 30 రోజులలోప్ప ప్రతిప్పద్నలు అంద్ధంచాలని
ఆదేశంచారు.
బుధవారం రాత్రి విజయవాడ కాయంప్ కారాయలయంలో రాజధాని ప్రంత్ అభివృద్ధి ప్రధికార సంసథ (సీఆరడీఏ)
సమీక్షా సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి అమరావతిలో చేపటిరన వివిధ రహ్దారి ప్రజెకురల పనుల ప్పరోగతిని
సమీక్షంచారు. బాహ్య, అంత్ర వలయ రహ్దారులలో శీఘ్రగతిన అభివృద్ధి ఎలా జరప్పలనన అంశంపై ఇపుటి నుంచే
త్గిన వ్యయహ్ ప్రణాళికలను సిద్ిం చేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చెప్పురు. అమరావతి-అనంత్ప్పరము ఎక్సప్రెస్ హైవే
మారగంలో కూడ్డ పలు జిలాలల పరిధిలో ఇండస్ట్రియల్ టౌనషిప్పులను ఏరాుటు చేయాలని, త్మ ప్రంత్ం అభివృద్ి
చెందుతంద్ంటే సంబంధిత్ భూముల యజమానులు భూ సమీకరణకు ముందుకు వస్తారని అనానరు.
3, 4 ఏళ్లలో ఏరాుటు చేయబోయే అంత్రాాతీయ విమానాశ్రయం అవసరాలను ద్ృషిరలో పెటురకుని ఇపుటి
నుంచే భూ సమీకరణకు త్గిన ప్రణాళికలను సిద్ిం చేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి సూచంచారు. గంటూరు, కృష్ణా
జిలాలలలోని మొత్ాం 30 గ్రామాల మీదుగా స్తగే అమరావతి అంత్ర వలయ రహ్దారిని మొద్టి విడత్గా 97.5
కిలోమీట్రల మేర నిరిిసునా నటుర అధికారులు ఈ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ఇందులో తాటికండ,
రావెల త్ద్ధత్ర 5 గ్రామాల రైతాంగం భూసమీకరణ విధానంలో త్మ భూములను అంద్ధంచేందుకు సవచఛంద్ంగా
ముందుకు వచాారని సీఆరడీఏ కమిష్నర డ్డకరర చెరుకూరి శ్రీధర ముఖ్యమంత్రి ద్ృషిరకి తీసుకచాారు. ఈ గ్రామాలత
ప్పటు బాహ్య, అంత్ర వలయ రహ్దారుల పరిధిలోని ఇత్ర గ్రామాలలో కూడ్డ భూ సమీకరణకు ప్రతిప్పద్నలు
త్యారుచేసుకోవాలని ఈ సంద్రభంగా ముఖ్యమంత్రి సూచంచారు. హైబ్రిడ్ నమూనాలో ఈ ప్రజెకురను చేపట్టరలని
అధికారులను కోరారు.
బాహ్య వలయ రహ్దారిని మొత్ాం 189 కిలోమీట్రల మేర నిరిిత్ం కానుననద్ని, ఎనహెచ్ఏఐ దీనికి అవసరమైన
అనుమతలను మంజూరు చేసింద్ని అధికారులు చెప్పురు. మొత్ాం రూ.17,761 కోట్ల వయయప్ప అంచనాత ఈ
ప్రజెకురను చేపడుతననటుర వివరించారు. 150 మీట్రల వెడలుుత ఆరు లేనల రహ్దారిగా ఇద్ధ ఏరాుట్వుతంద్ని
తెలిప్పరు. దీనికోసం మొత్ాం 3,404 హెకారరల మేర భూమి అవసరం పడుతంద్ని చెప్పురు. రండు జిలాలలలో కలిపి
మొత్ాం 87 గ్రామాలలో ప్రధాన జిలాల రహ్దారులు, రాష్ట్ర రహ్దారులు, జాతీయ రహ్దారులను కలుప్పకుంటూ
బాహ్య వలయ రహ్దారి ఏరాుటు కానుననద్ని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.
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అమరావతి-అనంత్ప్పరము ఎక్సప్రెస్ రహ్దారి పూరాయితే 13 జిలాలల మధయ ప్రయాణ భారం త్గిగపోతంద్ని,
ముఖ్యంగా రాయలసీమ రాజధానికి బాగా ద్గగర అవుతంద్ని ముఖ్యమంత్రి అనానరు. 200 మీట్రల వెడలుుత
నిరిిసుానన ఈ రహ్దారికి సమాంత్రంగా రైలేవ లైను కూడ్డ రానుండట్ంత దారిపొడవునా వునన జిలాలలలో అభివృద్ధి
శరవేగంగా జరుగతంద్ని తెలిప్పరు. ఎక్సప్రెస్ రహ్దారికి భూ సేకరణ నిమిత్ాం ఈ బడ్జాట తొలి త్రైమాసికంలోనే
రూ.2500 కోటుల కేట్టయించాలని అధికారులు ముఖ్యమంత్రిని కోరారు. కడప, కరూనలు, ప్రకాశం, గంటూరు
జిలాలల మీదుగా స్తగే 393.6 కిలోమీట్రల గ్రీనఫీల్ా ఎక్సప్రెస్ హైవే రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో కీలకం కానుననద్ని ముఖ్యమంత్రి
చెప్పురు. దీనికి సంబంధించన భూ సేకరణ పనులను త్వరిత్గతిన పూరిాచేయాలని కోరారు. ప్రపంచశ్రేణి
ప్రమాణాలత నిరిించాలిసన ఈ రహ్దారి రాష్ట్రంలో ముఖ్యమైన ఇండస్ట్రియల్ కాయరిడ్డర అవుతంద్ని చెప్పురు.
అనంత్ప్పరము జిలాల పరిధిలో 75 కి.మీ. మేర నిరిించే నాలుగ వరసల రహ్దారికి పెగ్ మారికంగ్, ఫీల్ా
మెజరమెంట తీసుకోవడం పూరాయింద్ని అధికారులు చెప్పురు. కరూనలు జిలాలలో నిరిించే 4 లేనల రహ్దారికి
సంబంధించ 80.8 కి.మీ. మేర ప్రతిప్పద్ధత్ రహ్దారిలో అట్వీ ప్రంత్ం మినహా 67.25 కిలోమీట్రల మేర పెగ్
మారికంగ్, ఫీలుా మెజరమెంట పూరిాచేశారు. ప్రకాశం జిలాలలో నిరిించే 6 వరుసల రహ్దారికి 146.5 కి.మీ. పరిధిలో
మొత్ాం పెగ్ మారికంగ్ నూరుశాత్ం, ఫీలుా మెజరమెంట 85 శాత్ం పూరాయియంద్ధ. గంటూరు జిలాలలో ఆరు వరుసల
రహ్దారికి సంబంధించ 91.2 కి.మీ. మేర పనులలో 42 శాత్ం పెగ్ మారికంగ్, 24 శాత్ం ఫీలుా మెజరమెంట పనులు
పూరిాచేశారు.
కృష్ణానద్ధపై నిరిించబోయే వారధుల కోసం ప్రపంచంలోని అతయత్ామ నిరాిణాలను పరిశీలించాలని
ముఖ్యమంత్రి ఈ సమావేశంలో అధికారులకు సూచంచారు. ఐకానిక్ వారధులత కూడిన నగరంగా అమరావతి
భాసిలాలలని ముఖ్యమంత్రి అభిలషించారు. ఈ ఏడ్డద్ధ మారిా 31 నాటికి పూరిా చేయాలిసన కనకదురగమి ఫ్లయవోవర
నిరాిణ ప్పరోగతిని ముఖ్యమంత్రి సమీక్షంచారు. సమావేశంలో ప్పరప్పలక మంత్రి పి. నారాయణ, రవాణా,
రహ్దారుల శాఖ్ ప్రతేయక ప్రధాన కారయద్రిి అనిల్ చంద్ర ప్పనేట్ట, సీఆరడీఏ ముఖ్య కారయద్రిి అజయజైన, కమిష్నర
శ్రీధర చెరుకూరి, అమరావతి డ్జవలప్మెంట కార్పురేష్న సీఎండీ లక్ష్మీప్పరిస్తరధి ప్పల్గగనానరు.

