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అమరావతి, మే 18 : రాజధాని నిరాాణం కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రవేశపెడుతున్న రూ.2 వేల కోట్ల విలువ
చేసే ‘అమరావతి బండుల’ ఈ నెలాఖరు నాటికి మార్కెటలో విడుదల కానునానయి. ఈనెల 22 నాటికి వీటికి
సంబంధంచిన్ క్రెడిట రేటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని, మరుసటి రోజు ప్రభుత్వ అనుమతులు తీసుకుని
నెలాఖరులోగా మార్కెటలోకి తీసుకు రానునానరు. రాజధాని అభివృద్ధి పనుల పురోగతిపై శుక్రవార్ం
ఉదయం జరిగిన్ సమీక్షా సమావేశంలో ఈ బండ్లకు సంబంధంచిన్ వివరాలను సీఆరడీఏ కమిషన్ర డాకటర
చెరుకూరి శ్రీధర ముఖేమంత్రికి తెలియజేశారు. ఈ బండ్లకు ఎ, ఎ పలస్, ఎఎ కేట్గిరిలోల క్రెడిట రేటింగ్ వచేే
అవకాశం ఉందని చెప్పారు. అమరావతిలో వివిధ ప్రాజెకుటలు చేపటిటన్ కాంట్రాకటర్ల చెలిలంపు అవసరాలకు,
ఇత్ర్ అభివృద్ధి పనులకు ఈ బండుల అకెర్కొస్తతయని భావిసుతన్నట్టట తెలిప్పరు.
రాజధాని నిరాాణానికి అవసర్మైన్ నిధులోల ప్రాథమికంగా రూ.2వేల కోట్ల మేర్కు వివిధ బండ్ల
ద్వవరా సమీకరించాలని నిర్ణయించిన్ విషయం తెలిసందే. ఈ బండ్లకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాేర్ంటీగా
ఉంట్టంద్ధ. ఈ జారీచేసుతన్న బండ్లతో ప్పట్ట ప్రవాసుల కోసం ప్రత్యేకంగా ‘అమరావతి బండుల’
తీసుకురావాలని ముఖేమంత్రి చంద్రబబునాయుడు ఆదేశంచారు. రాజధాని నిరాాణం కోసం
ఎంతోమంద్ధ ముందుకొచిే ప్రతి రోజూ త్న్కు విరాళాలు అంద్ధసుతనానర్ని, ఈ నిధుల సేకర్ణను సక్రమంగా
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నిర్వహంచడానికి ప్రత్యేకంగా ఒక సంసథను ఏరాాట్ట చేయాలని ముఖేమంత్రి ఆదేశంచారు. న్ర్సయే అనే
వేకిత ఆసాత్రి నుంచి డిశాేర్జయి నేరుగా త్న్ దగగర్కు వచిే రాజధాని నిరాాణం కోసం చెక్ ఇచిే వెళాలడ్ని,
మరొకరు త్న్ ర్కండు నెలల పంఛను అంద్ధంచార్ని, ఒక ప్రవాస మహళ త్న్కోసం చాలా సేపు వేచి వుండి
రూ.10 లక్షలు చెక్ ఇచిే వెళాలర్ని ముఖేమంత్రి ఈ సందర్భంగా ప్రస్తతవించారు.
కొత్త న్గర్ంలో స్తమాజిక మౌలిక సదుప్పయాల ఏరాాట్టకు ముందసుత వ్యేహాలను సదిం
చేసుకోవాలని ముఖేమంత్రి చెప్పారు. ఈ ఏడాద్ధ చివరినాటికి ఇకెడ్ మరో 50 వేల జనాభా అదన్ంగా
పెరుగుతుందని, రాజధానికి కొత్తగా వచేే వీర్ందరి కోసం కనీసం 12 వేల ఆవాస్తలు అవసర్ం పడ్తాయని
భావిసుతనానమని, ఆమేర్కు ప్రభుత్వ గృహ వసతి ప్రక్రియను వేగవంత్ం చేసుతనానమని కమిషన్ర చెప్పారు.
అదన్ంగా వచేే జనాభా కోసం హోట్ళ్లల, మాల్స్, విద్వేలయాలు, ఆసుపత్రులు, ఇత్ర్ సదుప్పయాలను
త్వర్తిగతిన్ సదిం చేయాలని ముఖేమంత్రి ఆదేశంచారు. ప్రభుత్వ-ప్రైవేట పదితిలో అతి పెదద మాల్స
నిరాాణానికి ప్రణాళికలు సదిం చేసుతనానమని, అద్ధ వీలు కాని పక్షంలో తామే సంత్ంగా మాల్స నిరాాణానిన
చేపటిట త్రువాత్ ద్వని నిర్వహణను ప్రైవేట ఆపరేట్ర్లకు అపాగించాలని యోచిసుతనానమని సీఆరడీఏ
కమిషన్ర చెప్పారు. దంతో ప్పట్ట మధే, చిన్న త్ర్హా మాల్స్ను ఏరాాట్ట చేసే అంశానిన పరిశీలించాలని
ముఖేమంత్రి ఆయన్కు సూచించారు. ప్రసుతత్ం హైదరాబద్, ముంబై త్ద్ధత్ర్ న్గరాలలో ఉన్న కారొారేట
సంసథల ప్రధాన్ కారాేలయాల కోసం త్గిన్ంత్ సథలానిన కేటాయించాలని అభ్ేర్ిన్లు వసుతనానయని,
దనికోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ప్పలసీని తీసుకురావాలి్ వుందని కమిషన్ర ముఖేమంత్రి దృష్టటకి తెచాేరు.
పరిప్పలన్ న్గర్ంలో చేపట్టనున్న అనిన ప్రభుత్వ భ్వంతుల నిరాాణాలకు సంబంధంచి జూన్ 16
నాటికి టండ్ర్ల ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని సీఆరడీఏ కమిషన్ర చెప్పారు. సచివాలయం, శాఖాధపతుల
కారాేలయ భ్వంతుల నిరాాణం నెలాఖరు నాటికి టండ్ర దశను పూరితచేసుకుని పునాదుల స్తథయికి
చేరుకుంట్టందని తెలిప్పరు. ప్రభుత్వ ముఖ్యేల బంగాలల నిరాాణం పునాదుల దశలో ఉందనానరు.
పునాదుల నిరాాణంలో అంత్రాజతీయంగా పేరొంద్ధన్ ‘కెలాలర’ వంటి సంసథలను భాగస్తవముేలిన చేయాలని
ముఖేమంత్రి ఆయన్కు చెప్పారు.
6 ఎల్సపీఎస్ జోన్లలో చేపటిటన్ అండ్ర గ్రండ్ అభివృద్ధి పనులు ద్వద్వపు పూరిత కావొచాేయని
కమిషన్ర చెప్పారు. ఉండ్వలిల, పెనుమాక మిన్హా మిగిలిన్ అనిన గ్రామాలలో లే అవుట్ల అభివృద్ధి పనులు
టండ్ర్ల దశలో ఉనానయని తెలిప్పరు. సీఆరడీఏకు వెలుపల ఉన్న ప్రాంత్ంలో ప్రధాన్ ర్హద్వరి విసతర్ణకు
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కొనిన ఇబబందులు వునానయని అధకారులు ముఖేమంత్రి దృష్టటకి తీసుకురాగా, ఉండ్వలిల నుంచి తాడేపలిల
వెళ్లల మార్గంలో ర్హద్వరి విసతర్ణకు ఉన్న ఇబబందులను త్వరిత్గతిన్ పూరితచేయాలని ఆయన్ ఆదేశంచారు.
అమరావతి నిరాాణంలో ‘ఎల్సఎస్ఈ’ భాగస్తవమేం
అమరావతి నిరాాణంలో భాగస్తవమేం అయ్ేందుకు ప్రఖాేత్ ‘లండ్న్ సూెల్స ఆఫ్ ఎకనామిక్్’
ముందుకొచిేంద్ధ. అమరావతిలో ఇటీవల నిర్వహంచిన్ ‘సంతోష న్గరాల సదసు్’ దరిమిలా జరిగిన్
ముఖే పరిణామంగా దనిని భావిసుతన్నట్టట సీఆరడీఏ అధకారులు ముఖేమంత్రికి వివరించారు. ‘లండ్న్
సూెల్స ఆఫ్ ఎకనామిక్్’ ప్రొఫెసరుల ప్రసుతత్ం ‘వర్ల్స్ హాేపీనెస్ రిపోరుట’కు రూపకర్తలుగా ఉనానరు. ఆరిథక,
రాజనీతి, వాణిజే శాస్తాలకు సంబంధంచి ‘ఎల్సఎస్ఈ’ ప్రపంచ ప్రఖాేతి పంద్ధన్ విద్వేసంసథగా గురితంపు
పంద్ధంద్ధ. ఈ సూెలులో ముఖే విభాగం ఉన్న ‘ఎల్సఎస్ఈ సటీస్’ న్గర్, పట్టణీకర్ణకు సంబంధంచిన్
అనేక అంశాలపై నిర్ంత్ర్ పరిశోధన్లు జరుపుతుంద్ధ. అమరావతి అభివృద్ధిలో ప్పలు పంచుకోవడానికి
ఈ సూెల్స ఆసకితగా ప్రదరిిసుతన్నట్టట సీఆరడీఏ కమిషన్ర ముఖేమంత్రికి చెప్పారు. అభివృద్ధి, ఆరిథక వన్రులు,
భ్విషేత్ ర్వాణా వేవసథ త్ద్ధత్ర్ అంశాలపై ‘లండ్న్ సూెల్స ఆఫ్ ఎకనామిక్్’ విద్వేరుథలు ర్కండు నెలల
ప్పట్ట అధేయన్ం చేయడానికి వసుతన్నట్టట తెలిప్పరు. అమరావతి అభివృద్ధికి సంబంధంచిన్ అంశాలపై
అకెడ్ త్మ విద్వేరుథలకు లెకేర ఇవవడానికి సీఆరడీఏ త్ర్ఫున్ న్లుగురు ప్రతినిధులకు ‘లండ్న్ సూెల్స ఆఫ్
ఎకనామిక్్’ ఆహావన్ం పంపందని చెప్పారు. జూన్ 4 నుంచి 8 వర్కు వీర్కెడ్ లెకేరుల ఇవవనునానర్ని
తెలిప్పరు. అలాగే, ఆగసుటలో ‘ఎల్సఎస్ఈ సటీస్’ విద్వేరుథలు అమరావతి సందరిిస్తతర్ని, ర్కండు నెలల ప్పట్ట
ఇకెడ్ అధేయన్ం చేస్తతర్ని వివరించారు.
వచేే నెలలో ‘డెవలపర్ కాంకేలవ్’
సీఆరడీఏ ఆధవర్ేంలో వచేే నెల మొదటివార్ంలో అమరావతిలో ‘రియలెసేటట డెవలపర్ కాంకేలవ్’
జర్గనున్నద్ధ. ఈ సదసు్లో పలు, జాతీయ, అంత్రాజతీయ రియలెసేటట సంసథలు ప్పల్గంట్టన్నట్టట సీఆరీ్య్
కమిషన్ర చెప్పారు. డీఎల్సఎఫ్, ఆరఎంజెడ్, మైహోమ్, మహంద్రా లైఫ్ సేాసెస్, అపర్ణ కన్స్టటరక్షన్్,
స్తలారపురియా సతావ, ద్ధవేశ్రీ, షాపూరీజ, పలోలంజీ త్ద్ధత్ర్ సంసథలు ఈ కాంకేలవ్లో ప్పల్గంట్టన్నట్టట
సమాచార్ం ఇచాేయని తెలిప్పరు.
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నేరుగా వస్తత... అభివృద్ధి చూస్తత...
అమరావతి అభివృద్ధి సంసథ (ఏడీసీ) ఆధవర్ేంలో జరుగుతున్న న్ర్్రీ, ర్హద్వరి అభివృద్ధి పనుల
పురోగతిని శనివార్ం ఉదయం తాను ప్రత్ేక్షంగా పరిశీలిస్తతన్ని ముఖేమంత్రి చంద్రబబునాయుడు
చెప్పారు. త్న్తో ప్పట్ట స్తథనిక ప్రజాప్రతినిధులు, ఇత్ర్ ప్రభుత్వ ముఖ్యేలు ఈ పర్ేట్న్లో ప్పల్గంటార్ని
ఆయన్ తెలిప్పరు. ఏడీసీ సీఎండీ శ్రీమతి లక్ష్మీ ప్పర్ిస్తర్ధ అభ్ేర్ిన్ మేర్కు కొత్త న్గర్ంలో జరుగుతున్న
అభివృద్ధి పనులను సవయంగా పరిశీలించడానికి ఆయన్ అంగీకరించారు. హైదరాబదులో పదే పదే క్షేత్ర
స్తథయి పర్ేట్న్లు చేస అధకారులను పరుగులు పెటిటంచేవార్ని, అలాగే, ఇకెడ్ కూడా జరుగుతున్న
పనులను సవయంగా పరిశీలించడానికి రావాలని లక్ష్మీ ప్పర్ిస్తర్ధ ముఖేమంత్రిని కోరారు.
విజయవాడ్ నుంచి గుంటూరు వర్కు జాతీయ ర్హద్వరి మారాగనికి ఇరువైపులా అందమైన్
పుషాజాతులకు చెంద్ధన్ చెట్లను పెంచాలని ముఖేమంత్రి ఈ సమావేశంలో అమరావతి అభివృద్ధి సంసథ
అధకారులకు సూచించారు. సీఆరడీఏ పరిధలో అర్ ఎకర్ం నుంచి 60 ఎకరాల విసీతర్ణం వర్కు ఉన్న మొత్తం
69 ఉద్వేన్ వనాలను పచేదన్ంతో ఆకర్షణీయంగా రూపంద్ధంచాలని ఆదేశంచారు. ఈ ఉద్వేన్
వనాలలో యోగా, జిమ్ త్ద్ధత్ర్ సదుప్పయాలను కలిాంచాలని చెప్పారు. ప్రతి ఉద్వేన్ వన్ంలో
స్తమానుేలు ప్రకృతిని ఆస్తవద్ధసూత యోగా, కసర్తుతలు చేసే సదుప్పయాలు ఉండాలే చూడాలని
సూచించారు. ఈ సీజన్లో విజయవాడ్ పరిధలోని 30 కిలోమీట్ర్ల పడ్వున్ ఉన్న కాలువల సుందరీకర్ణ
పనులను పూరితచేయాలని ముఖేమంత్రి ఈ సమావేశంలో సాషటమైన్ ఆదేశాలిచాేరు. ఈ పనులలో జాపేం
వుండ్రాదని త్యలాేరు. సీఆరడీఏ పరిధలోని అట్వీ భూములలో పచేదన్ం పెంచాలని, రాజధాని పరిధలో
ప్రత్యేకంగా డీఎఫ్ఓను నియమించాలని ముఖేమంత్రి సూచించారు.
రాజధానిలో 10 వేల హోట్ల్స గదుల నిరాాణానిన పూరిత చేయాలని లక్షయంగా నిర్ణయించిన్ట్టట
ముఖేమంత్రి చెప్పారు. రాష్ట్రం మొత్తం మీద లక్ష గదుల నిరాాణానిన పూరిత చేయాలని లక్షయంగా
పెట్టటకునానమని, కొత్త రాజధానిలో ఈ ప్రక్రియ మరింత్ వేగవంత్ంగా జర్ప్పలి్ వుందని అనానరు. కొత్త
న్గర్ంలో 1800 హోట్ల్స గదుల ఏరాాట్టకు ఆయా సంసథలు లెట్ర ఆఫ్ ఇంటంట ఇచాేయని అధకారులు
ముఖేమంత్రికి చెప్పారు.
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ఇంటికో ఎంట్రప్రెన్యేర..
రాజధాని ప్రాంత్ రైతులు ప్పరిశ్రామికవేత్తలుగా ఎద్ధగేలా చేయూత్ అంద్ధస్తతమని ప్రకటించామని,
ద్వనికి త్గిన్ట్టటగా ప్రత్యేక కార్ేక్రమానిన రూపంద్ధంచాలని ముఖేమంత్రి సీఆరడీఏ కమిషన్రుకు
సూచించారు. రైతులిన ఎంట్రప్రెన్యేరులగా రూపంద్ధంచే కార్ేక్రమం కోసం ఒక ప్రత్యేక సంసథను ఏరాాట్ట
చేయాలని ఆదేశంచారు. 30 వేల కుట్టంబలోల ప్రతి రైతు కుట్టంబనికి ఆరిథకంగా చేయూత్నివావలన్నదే
త్న్ ధ్యేయమని చెప్పారు. రైతు కుట్టంబల కోసం నైపుణే అభివృద్ధి కార్ేక్రమాలు చేపటాటలని తెలిప్పరు.
ప్రతి కుట్టంబంలో విద్వేర్హత్లు, ఇత్ర్ సమాచారానిన క్రోడీకరించి ద్వని ఆధార్ంగా వారికి అవసర్మైన్
నైపుణాేభివృద్ధి కార్ేక్రమాలు చేపటిట వాేప్పర్, వాణిజే అవకాశాలు కలిాంచాలని సూచించారు. దనిపై
త్క్షణం సీఆరడీఏ దృష్టట పెటాటలని చెప్పారు. నేలప్పడు, శాఖమూరు గ్రామాలను దనికోసం న్మూనా
గ్రామాలుగా తీసుకుంట్టన్నట్టట సమావేశంలో కమిషన్ర చెప్పారు.

