1

Office Of The Advisor (communications)
Govt. Of Andhra Pradesh

రాష్ట్ ంర లో మైనంగ్ ఇనస్ట్ట్యూట్
రోడ్డె క్కనునన ఎలక్ట్్ిక్ల్ బస్ుులు
త్వరలో పట్ిష్ట్ రహదారి భద్రతా వ్ూవ్స్థ
వాన నీట్ి స్ంరక్షణతో గ్రీన్ బెల్్ ఏరాాట్ు
భాగస్ావమ్యూనక్ట్ ఆస్్్లి
ర యయ పరభుత్వం స్ంస్టద్ధత్
మ్ుఖ్ూమ్ంత్రర చంద్రబాబుతో స్ంపరదంపులు

అమరావతి, మార్చి 17 : రాష్ట్రంలో అపా అ ంగా వున్న ఖనిజవన్రులను వెలికి తీసే ఇంజినీర్చంగ్
వయవస్థను నెలకొలపడంతో టు, నిపుణుల కొ తను అధిగమంచడంపై రాష్ట్ర ప్రభుతవం దృష్టి
సార్చంచంది. రాష్ట్రంలో అపా తొలిసార్చ మైనింగ్ ఇనిస్టిట్యయట్ ఏరాపటు చేయాలని ముఖయమంత్రి నారా
చంద్రబాబు నాయుడు ని ణయంచారు. ఇందుకోస్ం ఆస్ట్ిేలియా ప్రభుతవ స్హాయ స్హకారాలు
తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచంచారు. శుక్రవా ం గవ నమంట్ ఆఫ్ వెస్టిేన్ ఆస్ట్ిేలియా
ప్రతినిధులతో ముఖయమంత్రి స్మావేశం అయాయరు. మైనింగ్లో అపా తమకున్న అనుభవానిన ఆంధ్రప్రదేశ్
ప్రభుత్వవనికి అందించేందుకు స్టదధంగా వునానమని ఈ స్ంద భంగా ఆస్ట్ిేలియా ప్రతినిధులు
ముఖయమంత్రికి తెలి రు. ఈప్రంతంలో అపా మైనింగ్ ఇనిస్టిట్యయట్ ఏరాపటు చేసేలా తమ దేశంలో అపాని కర్చిన్
యూనివర్చిటీ తగిన్ స్హాయ స్హకారాలు అందిసుతందని హామీ ఇచాిరు. దంతో టు వివిధ
ంగాలో అపాో భాగసావములు అయ్యందుకు ముందుకొచాిరు.
వాన్, వ ద నీటిని స్దివనియోగం చేసుకుని గ్రీన్ బెల్టి ఏ పర్చచే సాంకేతికతలో అపా తమకు గుర్చతంపు
వుందని ముఖయమంత్రికి ఆస్ట్ిేలియా ప్రతినిధులు వివర్చంచారు. ఇప్పటికే స్టంగపూర్, ఇజ్రాయల్టలో అపా నీటి
ప్ర్చ క్షణ చ యలతో ప్చిదనానిన పంపందించామని చె పరు. దనిపై ఆస్కిత కన్బర్చచన్ ముఖయమంత్రి
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అపా అనిన ప్ట్ిణాలు, న్గరాలతో టు అమరావతిలో అపానూ వాన్ నీటి స్ం క్షణతో గ్రీన్ బెల్టి
ఏరాపటు చేసేందుకు మాస్ిర్ ోన్ రూపందించాలని కోరారు. 3 నుంచ 8 మీట్ ో కనాన తగుకుం
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భూగ భ జలాలు వుండేలా తీసుకున్న చ యలను ప్రతినిధులకు వివర్చంచన్ ముఖయమంత్రి, భూగ భ
జలాల పంపున్కు మర్చంత సాంకేతిక అందించాలని సూచంచారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అపా కొతతగా ఎలక్ట్ిేకల్ట బసుిలు ప్రవేశ పట్ిందుకు వీలుగా సాంకేతికతను
అందించేందుకు త్వము స్టదధమని ఆస్ట్ిేలియా ప్రతినిధులు ముఖయమంత్రికి తెలి రు. ఒకకసార్చ
చార్చజంగ్తో వెయయ కిలో అపా మీట్రుో న్డిచే ఎలక్ట్ిేకల్ట బసుిలను తమ దేశంలో అపాని ప్రైవేట్ స్ంస్థ తయారు
చేస్తందని అనానరు. ఆ స్ంస్థ తవ లో అపానే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవంతో స్ంప్రదింపులు జర్చపేలా చూసాతమని
చె పరు. దనిపై ముఖయమంత్రి మాట్లోడుతూ తమ రాష్ట్రం విదుయత్ స్ంస్క ణలు చేప్టిి మగులు
విదుయత్ సాధించేలా చేశామని, ఎలకిికల్ట బసుిలను న్డిపేందుకు స్టదధంగా వునానమని చె పరు.
హదార్చ భద్రతకు తమ ప్రభుతవం అతయధిక ప్రధాన్యత ఇసుతందని, అందులో అపా భాగంగా క్షణాతమక
వయవస్థను ఏరాపటు చేశామని ఆస్ట్ిేలియా ప్రతినిధులు ముఖయమంత్రికి చె పరు. తమ దేశంలో అపా గతంలో అపా
రోడుు ప్రమాదాల బార్చన్ ప్డి ఏ దికి స్గటున్ వెయయ మంది మృతి చెందేవా ని ఇపుపడు ఆ స్ంఖయ
250కి తగిుందని అనానరు. ఒకకరు కూ రోడుు ప్రమాదాలో అపాో చనిపోకుం హదార్చ భద్రత్వ వయవస్థను
ప్టిష్ిం చేసుతనానమని చె పరు. ఈ త హా వయవస్థను ఆంధ్రప్రదేశ్లో అపానూ ఏరాపటు చేసేందుకు
ముఖయమంత్రి సుముఖత వయకతం చేశారు.
స్మావేశంలో అపా ఆస్ట్ిేలియా రాయభార్చ సీన్ కెల్లో, ముఖయమంత్రి ముఖయ కా యదర్చి సాయప్రసాద్,
పటుిబడులు-మౌలిక వస్తుల ముఖయ కా యదర్చి అజయ్ జైన్, గనుల శాఖ డైరెకిర్ శ్రీధర్, ఈడీబీ
అధికారులు ల్గునానరు.

