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అమరావతి, మే 31 : రాజధాని నిరాాణం కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రవేశపెడుతున్న రూ.2 వేల కోట్ల విలువ
చేసే ‘అమరావతి బండ్ల’ను జూన్ 6వ త్యదీ తరువాత విడుదల చేయనున్ననరు. ఈ బండ్ల విడుదలకు
సంబంధంచిన్ ప్రక్రియను దాదాపు పూర్తి చేశామని, ఆర్బీఐ పాలసీ ప్రకట్న్ తరువాత వీటిని జార్బచేస్తిరు.
రాజధాని అభివృద్ధి పనుల పురోగతిపై గురువారం సచివాలయంలో జర్తగిన్ 17వ అథీకృత సమావేశంలో
ఈ బండ్లకు సంబంధంచిన్ వివరాలను సీఆరడీఏ కమిషన్ర డాకటర చెరుకూర్త శ్రీధర ముఖ్ేమంత్రికి
తెలియజేశారు.
ఎంతో గరవంగా చెపుుకునేలా పోలవరం ప్రాజెకుట నిరాాణంలో 55 శాతం పనులు
పూర్తిచేయగలిగామని, అదే అమరావతి విషయానికి వసేి ఆ స్తాయిలో పనులు వేగవంతంగా జరగడ్ం లేదని
ముఖ్ేమంత్రి ఈ సమావేశంలో అభిప్రాయపడాారు. చేపటిటన్ పనులన్నన సకాలంలో పూర్తి చేసేలా అనిన
విభాగాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ నిరంతర పరేవేక్షణ జరపాలని నిర్దేశంచారు. పని సకాలంలో
పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన్ సమరి వేవసాను సిదిం చేసుకోవాలని, జర్తగిన్ పనిని అంచన్న వేయడానికి
కూడా అదేస్తాయిలో ప్రత్యేక యంత్రంగానిన ఏరాుటు చేసుకోవాలని ముఖ్ేమంత్రి చెపాురు. అమరావతి
ప్రధాన్ రహదార్త పనులు జరుగుతున్న ప్రాంతంలో ఒక చోట్ దుముా లేచి ఆ దార్తన్ వెళ్లలవార్తకి ఇబీంద్ధగా
ఉందని, ఇలాంటి సమసేలు ఎదురైన్పుుడు కన్నస జాగ్రతిలు తీసుకోవడ్ం అతేవసరంగా భావించాలని
అన్ననరు. వచేేద్ధ వరాాకాలం అయిన్ందున్ నిరాాణ పనులు అనుకున్నటుటగా స్తగవని, ప్రత్యేమానయ
ఏరాుట్లతో సిదింగా వండాలని సూచించారు.
ఇదే సమావేశంలో అంతరాాతీయ సంసా ‘డ్స్తాల్టట సిసటమ్సా’ ప్రతినిధులు అమరావతి 3డీ సిటీ డిజైన్లపై
ప్రెజెంటేషన్ ఇచాేరు. న్గర ప్రణాళికలు, ప్రకృతి వైపర్బత్యేలు, భూ ప్రకంపన్లకు సంబంధంచిన్ సూచన్లు
అందజేయడ్ంలో ఈ 3డీ డిజైనుల కీలకం కానున్ననయి. అలాగే, న్గరంలో జరుగుతున్న నిరాాణాలను
ఎపుటికపుుడు వాసివ సమయంలో ప్రతేక్షంగా పరేవేక్షంచడానికి డ్స్తాల్టట సిసటమ్సా రూపంద్ధంచే 3 డీ డిజైనుల
ఉపకర్తస్తియి. అండ్ర గ్రండ్ పైపలైనుల మొదలు భవంతుల మధే గాలి, వెలుతురు వరకు 3డీ టెకానలజీ స్తయంతో
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అంచన్న వేయవచ్చే. కొతి న్గరంలో ఏరాుటు చేయబోయే అత్యేధునిక రవాణా వేవసాకు 3 డీ సిటీ డిజైన్ ఏ విధంగా
దోహదపడుతుందో సంసా ప్రతినిధులు ముఖ్ేమంత్రికి తెలియజేశారు. డ్రైవర రహిత వాహన్నలకు ఎపుటికపుుడు
ఏవిధంగా సమాచారం అందేదీ విపులంగా తెలియజేశారు. అమరావతిని ప్రపంచ సంతోష న్గరంగా తీర్తేద్ధదాేలన్న
లక్ష్యేనికి అనుగుణంగా 3డీ సిటీ డిజైన్లను రూపంద్ధసుిన్ననరు. ఇద్ధ న్గర నిరాాణ సమయంలోనే కాకుండా భవిషేత్
అవసరాలకు ఉపయోగపడుతుంద్ధ. 6 మాస్తల వేవధలో 3డీ సిటీ డిజైన్లను పూర్తిచేయాలని ఈ సందరభంగా సంసా
ప్రతినిధులను ముఖ్ేమంత్రి కోరారు.
కొతి రాజధానిలో ఉష్ణోగ్రతలను తగిగంచేందుకు తీసుకోవాలిాన్ జాగ్రతిలపై న్నరాన్ ఫోసటర సంసా ప్రతినిధులు
రూపంద్ధంచిన్ ప్రెజెంటేషన్ను ముఖ్ేమంత్రి పర్తశీలించారు. నిరాాణ శైలి, పచేదన్ం, జల వన్రులు, కాలుషే

నియంత్రణపై ప్రభుతవ విధాన్నలు.. ఈ న్నలుగింటిపై సమగ్ర దృష్టట పెట్టడ్ం దావరా కన్నసం 5 నుంచి 6 డిగ్రీల
వరకు ఉష్ణోగ్రతలను తగిగంచవచ్చేన్ని ప్రెజెంటేషన్లో వివర్తంచారు. అమరావతిలో డిస్ట్టిక్టట కూలింగ్ సిసటమ్సను
‘సింగపూర పవర’ సంసా చేపడుతోందని, ప్రతి 440 మీట్రలకు కూల్ట స్తుట్సా ఏరాుటు చేయడ్ం దావరా
కొంతమేర ఉష్ణోగ్రతలను తగిగంచ్చకునే అవకాశం ఉంటుందని సీఆరడీఏ కమిషన్ర చెపాురు.
హైకోరుట భవంతులకు సంబంధంచిన్ టెండ్రల ప్రక్రియ పూర్తి చేసుిన్ననమని, రూ.1685 కోట్ల
వేయంతో దీనిని ఐకానిక్ట నిరాాణంగా చేపట్టబోతున్ననమని సీఆరడీఏ కమిషన్ర చెపాురు. ప్రి ఫ్యేబ్రికేటెడ్
మెటీర్తయల్టతో రాజధానిలో మూడు న్క్షత్రల హోట్ల్ట నిరాాణానిన చేపట్టడానికి ‘ఫ్యరూేూన్ మురళీ’
యాజమాన్ేం ముందుకొచిేందని వివర్తంచారు. రహదారులకు సంబంధంచి పనులు శీఘ్రగతిన్
జరుగుతున్ననయని, ప్రధాన్ ఆట్ంకంగా ఉన్న త్యడేపలిల ప్రాంతంలో గత వారమే సర్దవ పూర్తి చేశామని
అధకారులు ముఖ్ేమంత్రికి చెపాురు.
‘అన్న కాేంటీన్’ నిరాాణ ఆకృతులు ఈ సమావేశంలో ముఖ్ేమంత్రి పర్తశీలించారు. అన్న కాేంటీన్ల
నిరవహణకు అవసరమైన్ నిధుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ఖాత్యను ఏరాుటు చేసుకోవాలని, సీఎసఆర
కారేక్రమం కింద అన్న కాేంటీన్లకు నిధులు సమకూరుేకోవచ్చేన్ని ముఖ్ేమంత్రి సూచించారు.

