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ఏపీలో ఫోర్త్ జనరేషన్ టెక్నాలజీ పార్కు

తొలిదశలో 30,40 చినాతరహా పరిశ్రమలు-రూ.350 కోట్ల పెట్టుబడులు
అమరావతి, మారిి 17: ఆంధ్రప్రదేశలో చినా, మధ్య తరహా పరిశ్రమల ఏరాాట్టలో సహకరించందుకు
మలేసియా ప్రభుతవం మందుకొచిింది. ఇందులో భాగంగా తొలుత అమరావతిలో వంద ఎకరాల విస్త్రణంలో ఫోర్త్
జనరేషన్ టెక్నాలజీ పార్కును ఏరాాట్టచయనున్నార్క. ఈ పార్కులో తొలిదశలో 30, 40 పరిశ్రమల ఏరాాట్ట ద్వవరా
రూ.350 కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి. ఏప్రిల్ నెలలో మలేసియా ప్రధానమంత్రి భారత్ పరయట్నలో భాగంగా
ఇర్కదేశాల ప్రధానమంత్రుల సమక్షంలో దీనికి సంబంధంచిన జీటూజీ, లేద్వ బీటూబీ ఒపాంద్వలు జరగనున్నాయి.
శుక్రవారం మధాయహాం వెలగపూడి సచివాలయంలో మఖ్యమంత్రి చంద్రబాబున్నయుడుతో భేటీ అయిన
మలేసియన్ బ ందం దీనిపై చరిలు జరిపంది.
మలేసియన్ ఇండస్ట్ుీ-గవరామంట్ గ్రూప్ ఫర్త హై టెక్నాలజీ (మైట్) ఏపీలో పరిశ్రమల ఏరాాట్టకు
ఫెసిలిటేట్ర్తగా వయవహరిస్్ంది. మలేసియా ప్రభుత్వవనికి చందిన ‘మైట్’ వరిగడిి, ఇతర పంట్ల వయరాాల నుంచి
తయార్కచసే ‘బయో డీగ్రేడబుల్్’ సంకేతికతను ప్రోత్హిస్్ంది. ‘ఫ్రీ ద స్తడ్’ అనే మలేసియన్ సంసా ఈ
సంకేతికతకు పేటెంట్ కలిగివంది.
ఫోర్త్ జనరేషన్ టెక్నాలజీ పార్కులో భాగంగా ‘మైట్’ తొలుత ఒక కలసర్తు ను ఏరాాట్టచస్్ంది. ఇకుడ
రీసైకిలింగ్ పేలట్టల, ఇతర పాయకేజంగ్ సమాగ్రిని తయార్కచసే పరిశ్రమను ఏరాాట్టచస్ర్క. ఈ రీసైకిలింగ్ పేలట్టల
ప్రస్్తం మనం వివాహాలు, ఇతర వేడుకలోల భోజనం చసేందుకు ఉపయోగించ పేపర్త పేలట్ల మాదిరిగానే వంటాయి.
పాలసిుక్ పేలట్టల పరాయవరణానికి హానీచస్్నాందున పరిశోధ్న చసి వాటి సానంలో బయో డీగ్రేడబుల్్ను తయార్కచసే
సంకేతికతను కనుగొన్నామని సంసా ప్రతినిధులు మఖ్యమంత్రికి వివరించార్క. ఆయా ఉతాత్త్లను మఖ్యమంత్రికి
ప్రదరిశంచార్క. పాయకేజంగ్, ఫుడ్ పేలట్టల మాత్రమే క్నకుండా వైదయ అవసరాలకు ఉపయోగించ సమాగ్రిని కూడా
రూపందిస్్న్నామని చపాార్క. ఆస్పత్రులలో సరజరీ, మడికల్ అవసరాలకు ప్రస్్తం ఉపయోగించ స్తుల్ పేలట్లను
శుభ్రం చయడానికి ఎపాటికప్పాడు నీటిని ఉపయోగించాలి్ వంట్టందని, వాటికి ప్రత్వయమాాయంగా ఉపయోగించ
బయో డీగ్రేడబుల్్తో ఆ మేరకు ఖ్ర్కి తగిిపోత్తందని తెలిపార్క.
తూర్కా, పశ్చిమ గోద్వవరి, క ష్ణణ, గంటూర్క జల్లలలలో వరి ప్రధానంగా పండించ రైత్తలకు ఈ యూనిట్
ఏరాాట్ట వలల ఎకరానికి ఏటా మరో రూ.50 వేల వరకు అదనప్ప ఆద్వయం సమకూర్కత్తందని వివరించార్క. వరి
గడిి, చరకు పపా, జొనా, మొకుజొనా తరహా పంట్లకు చందిన రైత్తలందరూ వయరాాలను సరఫరా చయడం ద్వవరా
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లబ్ధి పందగలుగత్వరని తెలిపార్క. తొలిదశలో వంద ఎకరాలలో 30, 40 పరిశ్రమలను ఏరాాట్ట చస్మని, ఇవనీా
చినా, మధ్య తరహా యూనిటేలనని మలేసియన్ బ ందం తెలిపంది. ఇవనీా పరాయవరణ హితమైన ఉతాత్త్లను
తయార్కచసేవేనని అన్నార్క. ఇవి ఒకసరి ఉపయోగించి విసిరేసి పారేసిన్న ఆర్కనెలలోల ఇవి ఎర్కవగా మారి
పూరి్గా భూమిలో కలిసిపోత్వయని చపాార్క. ఈ తరహా సంకేతికతను ప్రపంచానికి తొలిసరిగా పరిచయం
చసింది త్వమేనని తెలిపార్క. ఈ ఉతాత్త్లకు యూరప్లో 10 బ్ధలియన్ డాలరల మేరకు మార్కుట్ వంటే, అమరిక్నలో
300 బ్ధలియన్ డాలరల వరకు వనాదని వివరించార్క. తొలుత ఏపీలో బయో డీగ్రేడబుల్్ పరిశ్రమలను నెలకొలిా
ఇకుడి నుంచి భారత్ మొత్వ్నికి విస్రించాలనాదే ప్రణాళికగా చపాార్క.
మలేసియాలో దక్షిణ భారత దేశ వయవహారాల ప్రత్యయక దూత డాకుర్త ఎస్. శామి వెలుల తొలుత ఈ బ ంద్వనిా
మఖ్యమంత్రికి పరిచయం చశార్క. శామి వెలుల తనకు మంచి మిత్రుడని మఖ్యమంత్రి ఈ సందరబంగా చపాార్క.
మలేసియా విధాన్నలు తనకెప్పాడూ స్ఫూరి్నిస్యని అన్నార్క. గతంలో తను మఖ్యమంత్రిగా వనాప్పాడు
మలేసియా పరయట్నకు వెళిల అకుడ ప్రభుతవం చస్్నా క షిని చూసి ఆశిరయపోయానని చపాార్క. అకుడ సమద్ర తీరం
వెంబడి నిరిమంచిన రహద్వరిని చూసి ఇకుడ కూడా అల్లంటి మౌలిక వసత్తలు కలిాంచాలని అప్పాడు మన ప్రధానిగా
వనా వాజపేయిపై వతి్డి చశానని గర్క్చశార్క. ఇచాాప్పరం నుంచి తడ వరకు తమ రాష్ట్రంలో తీరం వెంబడి
రోడుిను నిరిమంచాలనా ఆలోచనకు ఆన్నడే బీజం పడిందన్నార్క. మలేసియా మోడల్గా హైదరాబాద్ కూకట్పలిలలో
టౌన్షిప్ కూడా నిరిమంచామన్నార్క.
ఆంధ్రప్రదేశ నవ నిరామణంలో భాగసవమలవత్వమని డాకుర్త శామి వెలుల చపాార్క. క షణపట్ాంలో గాయస్
టెరిమనల్ ఏరాాట్టపై చరిించందుకు శామి వెలుల గతంలో ఒక బ ంద్వనిా తీస్కుని వచిి మఖ్యమంత్రిని కలిశార్క.
నెల్లలర్క జల్లల క షణపట్ాంలో నిరామణమవత్తనా రీగాయసిఫికేషన్ టెరిమనల్, స్ురేజీ టెరిమనల్ ప్పరోగతిపై మలేసియన్
సంసా ప్రతినిధ మఖ్యమంత్రికి వివరించార్క. సమావేశంలో మఖ్యమంత్రి మఖ్య క్నరయదరిశ సయిప్రసద్, మౌలిక
వసత్తల శాఖ్ మఖ్య క్నరయదరిశ అజయ్ జైన్, మఖ్యమంత్రి అదనప్ప క్నరయదరిశ రాజమౌళి, ఎల్ఈపీఎల్ స్తఈవో
ఎస్డీవీ క షణకుమార్త పాల్గిన్నార్క.

