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కరీంనగర్ ప్రత్యేకతను దృష్ఠి లో వ ీంచుకుని, నగరీం సమీప్ీంలోని మానేరు డ ీం రివర్ ఫ్రీంట్ ను అభివృద్ధి
చయయాలని, ఇద్ధ అతేదుుతీంగా వ ీందని ప్రాేటకులు భావీంచ లీంటే అకకడ రూప ీంద్ధీంచ ల్సిన వవధ
అీంశాలపై ఆలోచన చయయాలని ముఖ్ేమీంత్రర శ్రీ కె. చీందరశేఖ్ర రావ అన ారు. కరీంనగర్ సమీప్ీంలోని వవధ
పారీంత్ లకు పో వాల్సివచ్చినప్ ుడు తప్ుకుీండ కరీంనగర్ ను, సమీప్ీంలోని రివర్ ఫ్రీంటును చూసఠ పో యే
వధీంగా అకకడ సదుపాయాలు, ఆకరషనలు వ ీండ లని కూడ సీఎీం అన ారు. "కరీంనగర్ లో హైదరాబాద్
నగరీంలోని ప్రాేటక సథ లాలో కూడ లేని ఆకరషనలుీండ ల్స. హైదరాబాద్ వాసులు కూడ కరీంనగర్ కు
పో వాలనా ఆసకతి కలగాల్స" అని ఆయన చెపాురు.
ఈ మధ్ ేహ్ాీం ప్రగత్రభవన్ లో, మానేరు రివర్ ఫ్రీంటు అభివృద్ధి మీద టాటా బృీంద్ నికత చెీంద్ధన షనేష్,
సూరేప్రకాష్ లు సీఎీం కు పరజెీంటేషన్ ఇచ ిరు. సీఎీం త్ో పాటు ఆరిథక మీంత్రర ఈటెల రాజీందర్, ఎీంపీ వనోద్
కుమార్, ఎమ్మెలేే గీంగుల కమలాకర్, ఎమ్మెల్సి న రద్ సు లక్ష్ెణరావ , రాష్ ర ప్రభుతవ ప్రధ్ న కారేదరిి
ఎస్.పఠ.సఠీంగ్, ఇతర అధ్ధకారులు, తద్ధతరులు పరజీంటేషన్ ను వీక్షీంచ రు. మానేర్ డ ీంను ఒక ప్రాేటక
కీందరీంగా, కరీంనగర్ ప్ట్ ణ నిా ఒక టూరిస్్ హ్బ్ గా రూప ీంద్ధీంచయ ఉద్యేశీంత్ో త్ మీ పారజెక్ును
రూప ీంద్ధీంచ మని టాటా గర
ీ ప్ ప్రత్రనిధులన ారు. భవషేత్ లో ఈ పారజెక్ు ద్ వరా కరీంనగర్ లో సాీంసకృత్రక,
ఆహ్లాదకర
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వారన ారు.
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ప్రత్రబీంబీంచయలా పారజెక్ుకు రూప్కలున చయసామని వారన ారు.
పరజెీంటేషన్ ను చూసఠన సీఎీం, ద్యశీంలోనే ప్రప్ధ
ర మ రివర్ ఫ్రీంటు గా గురిిీంప్ త్ెచుికునా సబరెతీ రివర్
ఫ్రీంట్ ను అధేయనీం చయయాలని సీఎీం సూచ్చీంచ రు. అకకడునా ఆకరషనలను, సదుపాయాలను మానేర్ డ ీం
వదే కూడ ఏరాుటు చయసే వషయీం ప్రిశ్రల్సీంచ లన ారు. ఈ నేప్ధేీంలో మరొకకసారి పారజెక్ును ప్ నః
ప్రిశ్రల్సీంచ్చ మరిీంత లోతుగా అధేయనీం చయయమని సీఎీం సూచ్చీంచ రు. కరీంనగర్ కునా ప్ రాతన చరిత,ర
చెరగని తరగని ఆకరషణలకు మానేర్ డ ీం రివర్ ఫ్రీంట్ అదే ీం ప్టా్లని సీఎీం సూచ్చీంచ రు.

ఈ సీందరుీంగా కరీంనగర్ సమగాీభివృద్ధికత సీంబీంధ్ధీంచ్చ సీఎీం ప్లు సూచనలు చయశారు. "ఒక అీందమ్మైన
సఠటీగా కరీంనగర్ ను ఎలా మలచుకోవచచి ఎీంపీ, ఎమ్మెలేే ఆలోచన చయయాల్స. నగరీంలో గన
ీ ర ఎలా
ఏరాుటుచయసుకోవాలో ఆలోచ్చీంచ ల్స. ద్ీనికత ఒక ప్రణ ళిక సఠదిీం చయసుకోవాల్స. రాగి, వేప్, సఠలవర్ ఓక్, లాీంటి
చెటాను నగరీంలో వరివగా ఎకకడెకకడెైత్య ఖ్ాళీ జాగాలుీంటాయో అకకడ పీంచ ల్స. ప్రభుతవ ఖ్ాళీజాగాలోా
అదుుతీంగా చెటాను పీంచ ల్స. శాతవాహ్న వశవవద్ ేలయీం చుటూ
్ కబీఆర్ పార్క తరహ్లలో గన్
ీ వాక్ వే
ఏరాుటు చెయాల్స. నగరీంలో చెటా పీంప్కానికత, గన్
ీ కవర్ ఏరాుటు చయయడ నికత ప్రత్యేకీంగా ఒక అటవీ శాఖ్
అధ్ధకారిని నియమీంచ ల్స. కరీంనగర్ అభివృద్ధికత ఒక సమగీ ప్రణ ళిక రూప ీంద్ధీంచుకోవాల్స. త్ెలీంగాణ
రావడ నికత మొదటి మహ్లసభ పటి్న కరీంనగర్ సమగాీభివృద్ధి అదుుతీంగా జరగాల్స" అని సీఎీం అన ారు.
మరిీంత లోతుగా కరీంనగర్ అభివృద్ధి గురిీంచ్చ చరిిీంచడ నికత బుధవారీం జిలాా అధ్ధకారులత్ో, ఎీంపీ,
ఎమ్మెలేేలత్ో సమావేశీం ఏరాుటు చయసారు సీఎీం.
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