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అమరావతిలో హ్యాపీ సిటీ సమ్మిట్-ఇన్నోవేషన్ వ్యాలీగా ఆంధ్రప్రదేశ్
అమరావతి, జనవరి 31 : రాజధానిలోని పాలనా నగరంలో తొలుత సచివ్యలయం, శాఖాధిపతుల
కారాాలయ భవనాలు, ప్రభుతవ ఆవ్యసాలను తవరితగతిన పూరిిచేసి అందుబాటులోకి తీసుకురానునాోరు.
పరిపాలన నగరంలో చేపట్టే అనిో నిరాిణాలలో మొట్ేమొదటి ప్రాధానాంగా ఈ మూడు ప్రాజెకుేలను పూరిి చేసి
వచేే ఏడాదిలోనే వినియోగంలోకి తీసుకువసాిమని అధికారులు ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబునాయుడుకు
తెలియజేశారు. సచివ్యలయంలో బుధవ్యరం జరిగిన రాజధాని అభివృదిి ప్రాధికార సంసథ (సీఆరడీఏ)
సమావేశంలో రాజధానిలో చేపటిేన రహదారులు, పరిపాలన నగర శాశవత భవంతుల నిరాిణాలు తదితర
అంశాలతో పాటు, మెరీనా, ఐటీ ట్వరుు, హెల్తి స్ట్ేట్ీ , కంటైనర హోట్ళ్లు వంటి ఎకనమ్మక్ డెవలపమెంట్
ప్రాజెకుేలపై సుదీరఘంగా చరిేంచారు. అమరావతిలో వచేే ఏప్రిల్తలో జరగనునో సంతోష నగరాల సదసుు, 9
మాసాలలో పూరిి చేయాలిువునో ఇంటెరిమ్ హైకోరుే నిరాిణ ప్రణాళికపై కూడా ఈ సమావేశంలో చరిేంచి కొనిో
ముఖ్ా నిరణయాలు తీసుకునాోరు.
సచివ్యలయం, శాఖాధిపతుల భవంతుల నిరాిణ ప్రణాళికలను నారిన్ ఫోసేర సంసథ ఈ రాత్రిలోగా
తమకు పంపుతునోటుే తెలియజేసిందని, వీటికి మారిేలోగా టెండరును పిలిచి పనులు ప్రారంభిసుినోటుే సీఆరడీఏ
కమ్మషనర డాకేర చెరుకూరి శ్రీధర ముఖ్ామంత్రికి వివరించారు. హైకోరుే భవంతి ఆకృతులు, నిరాిణ ప్రణాళికలు
ఫిబ్రవరి 4 లేదా 5వ తేదీలోగా రానునాోయని తెలిపారు. శాసనసభ భవంతి ఆకృతులు మరో రండు వ్యరాలలో
వసాియని చెపాారు. వచేే అకోేబర నాటికి ప్రభుతవ ఆవ్యసాలు మొతిం సిదిం కానునాోయని సీఆరడీఏ కమ్మషనర
చెపాారు. మొతిం పది ప్రదేశాలలో 69 ట్వరు నిరాిణం శరవేగంగా సాగుతునోటుే తెలిపారు. శాసనసభుాలు,
అఖిల భారత సరీవస్ అధికారులకు 18 ట్వరులో 144 ఫ్లుటుు, ఎన్జీవోలకు 22 ట్వరులో 1968 ఫ్లుటు,ు టైప 1, 2
అధికారులు, గ్రూప డి ఉద్యాగులకు 21 ట్వరులో 1440 ఫ్లుట్ును నిరిిసుినాోమని తెలిపారు. వీట్నిోంటికీ రాఫ్టే
సాుబ్ పనులు పురోగతిలో ఉనాోయని చెపాారు. ప్రభుతవం నిరిించే రసిడెనిియల్త ట్వరు అనిోంటిలో కుబ్
హౌస్తో పాటు కచిేతంగా సివమ్మింగ్ పూల్త కూడా ఉండాలని ముఖ్ామంత్రి చెపాారు. అమరావతిలో పనిచేసే
ఉద్యాగులు, అధికారులు సంపూరణ ఆరోగావంతులుగా ఉండాలని, సివమ్మింగ్, సైకిలింగ్ వంటి మంచి
అలవ్యట్ులో వ్యరి జీవనశైలిలో తపాక మారుా వసుిందని అనాోరు.
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ఐటీ సేాస్ 2 ట్వరుు
అమరావతిలో ఐటీ కంపెన్జల కోసం ఆఫీస్ సేాస్ నిరాిణాలను చేపట్ేడానికి సీఆరడీఏ ప్రతిపాదనలను సిదిం చేసి
ముఖ్ామంత్రి ముందుంచింది. ముందుగా సీఆరడీఏ ఈ ప్రాజెకుేను చేపడుతుంది. తరువ్యత చేపట్టే నిరాిణాలను
అభివృదిిదారుకు అపాగిసాిరు. ప్రభుతవం రూపందించిన ఐటీ పాలసీకి అనుగుణంగా వీటి నిరాిణానిో చేపడుతునాోరు.
తొలుత, 10 లక్షల చదరపు అడుగుల మేర జంట్ భవంతుల నిరాిణానిో చేపడతారు. 42 ఐటీ సంసథల నుంచి 5 లక్షల
చదరపు అడుగుల వరకు ఆఫీసు సేాస్ కావ్యలని రికవయిరమెంట్ వచిేందని, మరో 5 లక్షల చ.అ. కోసం సంప్రదింపులు
చేసుినాోరని అధికారులు చెపాారు.
ఐటీ ట్వరులో మొదటి దశ నిరాిణానిో 12 మాసాలలో, రండవ దశను 24 నెలలలో పూరిిచేసాిమని అధికారులు
తెలిపారు. గ్రీన్ బిలిడంగ్ కానెుపుేతో వీటిని నిరిించాలని ముఖ్ామంత్రి వ్యరికి సూచించారు. సీఆరడీఏ నిరిిసుినో ఆఫీస్
సేాస్ను విక్రయించడం దావరా చదరపు అడుగుకు రూ.3 వేల వంతున ధర రావచ్చేనని అంచనావేశారు. మొతిం
రూ.90.6 కోట్ు ఆదాయం సమకూరవచ్చేనని భావిసుినాోరు.
పరిపాలన నగరం మధాభాగంలో 7 ఎకరాలలో నిరిించే సిటీ సేవేరకు ఒకవైపు సేేడియం, మరోవైపు కనెవనిన్
సంట్ర నిరిించే ప్రతిపాదనలను ముఖ్ామంత్రి ముందు ఉంచగా, సేేడియం అకవడ కాకుండా స్పారే్ సిటీలోనే
నిరిించాలని ఆయన సూచించారు.
ఇంటెరిమ్ హైకోరుే భవనం
ఇంటెరిమ్ హైకోరుే భవంతి నిరాిణ ప్రణాళికపై ఈ సమావేశంలో సీఆరడీఏ అధికారులు ముఖ్ామంత్రికి
వివరాలు అందించారు. 4 ఎకరాల విసీిరణంలో ఇంటెరిమ్ హైకోరుే భవన నిరాిణం జరగనునోది. 1.8 లక్షల చదరపు
అడుగులలో గ్రాస్ ఫోుర ఏరియా ఉంటుంది. జీ పుస్ 2 పదితిలో భవన నిరాిణానిో చేపడుతునాోరు. ప్రధాన నాాయమూరిి
కోసం 2000 చదరపు అడుగులలో కోరుే రూమ్, 1200 చదరపు అడుగుల విసీిరణంలో ఛంబర నిరిిసాిరు. మరో 1000
చదరపు అడుగుల కారాట్ ఏరియాతో 18 కోరుే హ్యళ్లు, 600 చదరపు అడుగుల చొపుాన నాాయమూరుిల ఛంబరుు
ఉంటాయి. ఇంటెరిమ్ హైకోరుే భవన నిరాిణానికి రూ.108 కోట్ు వాయం కాగలదని అంచనా వేశారు. 6 నుంచి 8
మాసాల వావధిలో మొతిం నిరాిణం పూరిి చేసాిమని సీఆరడీఏ కమ్మషనర డాకేర చెరుకూరి శ్రీధర చెపాారు.
పనులోు వేగం పుంజుకోవ్యలి: ముఖ్ామంత్రి
అమరావతి నగర నిరాిణం ఇక వేగం పుంజుకోవ్యలని ముఖ్ామంత్రి చెపాారు. సీఆరడీఏ పరిధిలో చినోచినో
పనులకు కూడా కాలయాపన జరుగుతోందని, ఇక మీదట్ అలా జరగరాదని చెపాారు. రాజధానిలో 85 కిలోమీట్రు మేర
నిరిిసుినో రహదారి పనులు ముమిరంగా కొనసాగుతునాోయని అమరావతి డెవలపమెంట్ కార్పారేషన్ సీఎండీ శ్రీమతి
లక్ష్మీపారిసారధి ముఖ్ామంత్రికి వివరించారు. రహదారి నిరాిణంలో గ్రావెల్త అవసరం మరింతగా ఉందని చెపాారు.
అనంతవరం కొండ ప్రాంతం నుంచి గ్రావెల్త తీసుకోవ్యలని ముఖ్ామంత్రి సూచించారు. వైకుంఠపురంలో ప్రతిపాదిత
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రిజరావయర నిరాిణానికి గ్రావెల్త
వినియోగించ్చకోవచ్చేననాోరు.

అవసరమైనపుాడు

కొండవీటివ్యగు

నుంచి

వచేే

గ్రావెల్తను

న్జరుకొండపై ఎన్జేఆర విగ్రహం
అమరావతిలోని న్జరుకొండ గ్రామంలో ఉనో ఎతియిన కొండపై 108 అడుగుల ఎతుిన ఎన్జేఆర విగ్రహ్యనిో ఏరాాటు
చేయాలనో ప్రతిపాదనపై అధికారులు ఈ సమావేశంలో పవర పాయింట్ ప్రెజెంట్టషన్ ఇచాేరు. రాజధానిలో అంబేదవర
విగ్రహ్యనిో 125 అడుగుల ఎతుిన ఏరాాటు చేసుినాోమని, న్జరుకొండ ఎతుిలో ఉనో దృష్ట్ేా ఎన్జేఆర విగ్రహం ఎతుి
కొంతమేర తగిగంచవచ్చేనని సమావేశంలో పలువురు చేసిన సూచనను పరిశీలించి నిరణయం తీసుకోవ్యలని సీయం
చెపాారు. శాఖ్మూరు ఉదాానవనంలో భాగంగా 19.5 ఎకరాల విసీిరణంలో ఏరాాటు చేసుినో గాంధీ పారువపై ఈ
సమావేశంలో వీడియో ప్రెజెంట్టషన్ ప్రదరిశంచారు. పూజా బాపూజీ సిృతిచిహోంగా నిరిించే ఈ పారువకు ‘గాంధీ టు
మహ్యతాి పారువ’ అనే పేరు పెటాేలని ముఖ్ామంత్రి సూచించారు. గాంధీ పారువతో పాటు రాజధానిలో మరో రండు
ప్రాంతాలలో బాబూ జగజీీవన్ రామ్, జ్యాతిరావు పూలే పేరిట్ పారువలను ఏరాాటు చేయాలని ముఖ్ామంత్రి
ఆదేశంచారు.
అమరావతి మెరీనా
6 ఎకరాల విసీిరణంలో అమరావతి మెరీనా ఏరాాటు చేయాలనో ప్రతిపాదనను ముఖ్ామంత్రి పరిశీలించారు.
బోటుు, వ్యట్ర ట్రీట్మెంట్ పాుంట్, సయిలింగ్ ట్రైనింగ్ సంట్ర, పవర బోటింగ్, ఫుడ్ కోరుే, కనెవనిన్ సంట్ర వంటి
సదుపాయాలతో మెరీనా ఏరాాటు చేసాిరు. పీపీపీ పదితిలో దీని నిరాిణానిో చేపటాేలని ముఖ్ామంత్రి సూచించారు.

భవ్యన్జదీవపంలో సంతోష నగరాల సదసుు

ఏప్రిల్త 10 నుంచి 12 వరకు మూడు రోజుల పాటు జరిగే సంతోష నగరాల సదసుు దావరా మరోసారి అమరావతి
ప్రాభవ్యనిో ప్రపంచానికి చాట్ట అవకాశం దకివందని ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబునాయుడు అభిప్రాయపడాడరు. సంతోష
సూచికలో తొలి 50 సాథనాలలో ఉనో నగరాలకు లేఖ్లు రాయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశంచారు. ఆయా
నగరాలలో అమలుచేసుినో ఉతిమ విధానాలు, వినూతో పదితుల గురించి మనం తెలుసుకునేందుకు ఈ అంతరాీతీయ
సదసుు తపాకుండా ద్యహదపడుతుందని అనాోరు.
‘భూటాన్, సింగపూర, యుఏఈలలో హ్యాపినెస్కు ప్రతేాకంగా మంత్రితవశాఖ్లు ఉనాోయి. రాష్ట్ర ప్రభుతవం
ఇపాటికే సంతోష సూచికను ప్రామాణికంగా తీసుకుంది. ప్రజల సంతృపిి, సంతోష్ట్లకు అతాధిక ప్రాధానాం ఇసుినాోం.
ఇటువంటి సమయంలో జరుగుతునో సంతోష నగరాల సదసుు ఈ దిశగా మనం చేసే కృషికి తపాక ద్యహదపడుతుంది’
అని ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబు అనాోరు. ‘సిలికాన్ వ్యాలీ’ తరహ్యలో మన రాష్ట్రం ఇన్నోవేషన్ వ్యాలీగా అవతరించాలని,
వినూతో ఆలోచనలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ వేదికగా నిలవ్యలని ముఖ్ామంత్రి చెపాారు. అందుకోసమే తవరలో ఇన్నోవేషన్
సమ్మిట్ ఏరాాటుచేసుినాోమని ప్రకటించారు. ఇన్నోవేషన్, ఇంకుాబేషన్, సాేరపే అంశాలలో మన రాష్ట్రం మ్మగిలిన
ప్రపంచానికి రోల్తమోడల్త కావ్యలనో లక్ష్యానిో ముందు పెటుేకునాోమనాోరు.
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అమరావతి-విజయవ్యడకు మధాలో కృష్ట్ణనదిలో ఉనో భవ్యన్జదీవపం సంతోష నగరాల సదసుు నిరవహణకు
వేదికగా అనిోవిధాలుగా అనుకూలంగా ఉంటుందని ఈ సమావేశంలో ప్రాథమ్మకంగా ఒక నిరణయానికి వచాేరు. ‘అరబన్
ట్రాన్ిఫరేిషన్ టు గ్లుబల్త లివింగ్’ అనే థీమ్తో జరగనునో సంతోష నగరాల సదసుుకు 2 వేల మంది అతిధులు వసాిరని
అంచనా వేసుినోటుే అధికారులు ముఖ్ామంత్రికి తెలిపారు. వీరందరికీ విజయవ్యడ, గుంటూరు నగరాలలోని
హోట్ళ్ులో వసతి కలిాంచాలని చెపాారు. అవసరమైతే భవ్యన్జదీవపంలోనే 200 తాతావలిక గదులతో వసతికి ఏరాాటు
చేయాలని ముఖ్ామంత్రి అధికారులను ఆదేశంచారు. అమరావతిలో నెలకొలాాలనుకుంటునో 100 కంటైనర హోట్ల్త
రూములను తొలుత ప్రయోగాతికంగా భవ్యన్జదీవపంలో ఏరాాటు చేయడం దావరా సంతోష నగరాల సదసుుకు
వినియోగించ్చకోవచ్చేననో ప్రతిపాదనను పరిశీలించాలని ముఖ్ామంత్రి చెపాారు. పేర్పందిన సాేర హోట్ళ్ు నిరవహణా
భాగసావమాంతో అమరావతిలో కన్జసం 100 కంటైనర హోట్ల్త రూములను ఏరాాటు చేయాలని సూచించారు. సిటిజెన్
సంట్రిసిటీ, అరబన్ ఇన్నోవేషన్, నెక్ు్ జనరేషన్ టెకాోలజీ, అరబన్ పాునరుు, అరబన్ ట్రాన్ుపోరేేషన్, ఆరివటెకేర-డిజైనింగ్
వంటి అంశాలపై సదసుులో విసిృతంగా చరేలు సాగాలని, ఆ చరేల సారం రాజధాని నిరాిణానికి ఉపయోగపడాలని
ముఖ్ామంత్రి అనాోరు. మేయరుు, నగర పాలకులు, అరబన్ పాునరుకు ఈ సదసుు ఉపయుకింగా ఉండాలనాోరు. రాక్ఫెలుర
ఫండేషన్, బూుమ్బెరగ ఫిలాంథ్రోపీస్ ఈ సదసుుకు పాుట్ఫ్లమ్, మీడియా పారేనరుుగా ఉనాోరని అధికారులు తెలిపారు.
యూఏఈ, భూటాన్, సింగపూర ప్రభుతవ ముఖ్యాలను, కేంద్ర మంత్రులను ఈ సదసుుకు ఆహ్యవనించాలని
సూచించారు.

