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ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు అరుదైన గౌరవం
యుఎస్ఐబిసి నంచి ‘ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ చీఫ్ మినిస్టర్’ అవారుు

కాలిఫోర్నియా, మే 9 : ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు అమెర్నకాలో అరుదైన
గౌరవం, గుర్నతంపు లభంచాయి. భారత్-యూఎస్ భాగస్వామ్యయనికి రాష్ట్ర స్వాయిలో కృషి
చేస్తతనిందుకు గాన 2017 స్ంవత్్రానికి యునైటెడ్ స్టటట్స్ ఇండియా బిజినెస్ కౌని్ల్ (USIBC)
చంద్రబాబు నాయుడున ‘ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ చీఫ్ మినిస్టర్’గా ప్రకటించింది. యుఎస్ఐబీసీ రండవ
వార్నిక పశ్చిమ తీర స్దస్త్ వేదికపై ఈ అవారుున సిస్కో స్ంస్ా వరల్ు వైడ్ హెడ్ జాన్స చాంబర్్ చేతుల
మీదుగా ముఖ్యమంత్రి అందుకునాిరు. ఈ పురస్వోరం త్నకు మ్యత్రమే కాదని, త్న రాష్ట్టానికి దకిోన
గౌరవంగా ముఖ్యమంత్రి పేర్కోనాిరు. ఇది అమెర్నకన్స ఇనెాస్టరల నంచి త్న రాష్ట్టానికి ఇస్తతని
మదధతుగా భావిస్తతనాినని అనాిరు. త్న మిత్రుడు, శ్రేయోభలాషి జాన్స చాంబర్్ నంచి
అందుకోవడం త్నకు ఎంతో స్ంతోషానిి కలిగంచిందని చెప్పారు.
ఇకోడుని ప్రతి యూఎస్ ప్పర్నశ్రామికవేత్త ఏపీకి వచిి ఒక పర్నశ్రమన స్వాపంచాలని ఈ
స్ందరభంగా ముఖ్యమంత్రి కోరారు. అనేక స్ంవత్్రాలుగా భారత్-యూఎస్ మధ్య స్త్్ంబంధాలు
కొనస్వగుతునాియని, పెట్టటబడులు పెట్టందుకు భారత్లో అప్పర అవకాశాలు వునాియని చెప్పారు.
భారత్లో, ఏపీలో పెట్టటబడులు ఎలా పెట్టటలనిది ప్రస్తతత్ం మీ ముందుని అంశమని, త్ార్నత్గతిన
వచిి మీ వాయప్పరాలిి విస్తర్నంచాలి్ందిగా సూచించారు.
ద్వాప్పక్షిక స్మ్యవేశాలతో ముఖ్యమంత్రి బిజీ
యుఎస్ఐబిసి స్దస్త్లో ముఖ్యమంత్రి వరుస్ ద్వాప్పక్షిక స్మ్యవేశాలు నిరాహంచారు. పట్రా
కార్ా సీఈవో జాన్స ఎస్ సింప్న్సతో తొలిగా భేటీ అయాయరు. విశాఖ్లో ఇపాటికే కారయకలాప్పలు
కొనస్వగస్తతని ఈ అమెర్నకన్స బీపీవో పర్నమిత్ స్ాలం కారణంగా విస్తర్నంచలేకపోయామని, విశాఖ్
బీపీవోలో 1500 మంది ఉద్యయగులు వుండగా, స్ాలం స్మస్య కారణంగా నయా రాయపూర్కు 500
మంది ఉద్యయగులన త్రలించినట్టట చెప్పారు. విశాఖ్లో త్గన కారాయలయ స్ముదాయం ఉంట్ మరో
500 ఉద్యయగాలు కలిాస్వతమని సింప్న్స చెపాగా దీనికి వంటనే స్ాందించిన ముఖ్యమంత్రి టెక్ మహంద్ర
బిలిుంగ్స్ కేట్టయించాలని ఏపీఐఐసీకి నిర్మేశ్చంచారు.
నైపుణయం పెంచేందుకు బెల్ కర్ా లాబ్స్ సిదధం
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వీస్వ కార్ు సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడంట్స అంబాసిడర్ డమెట్రియస్ మరంటీస్తోనూ ముఖ్యమంత్రి
చరిలు జర్నప్పరు. అలాగే ఇంటర్మిషనల్ ఎడుయకేషనల్ టెకాిలజీ కంపెనీ బెల్ కర్ా లాబ్స్
ప్రతినిధులతోనూ స్మ్యవేశమయాయరు. స్ంస్ా కారయకలాప్పలపై ప్రెజంట్షన్స ఇచిిన ఆ స్ంస్ా
ప్రతినిధులు ప్రపంచ వాయపతంగా 40 % నైపుణయం కొరవడినట్టటగా గుర్నతంచినట్టట చెప్పారు. భారత్లో
ఈ స్మస్య అధికంగా వుందని, అమెర్నకాలో ఇపాటికే 'వర్ో రడీ కమ్యయనిటీస్' కారయకలాప్పలు
నిరాహస్తతనిట్టట, ఏపీలో ఈ అంశంపై పనిచేయడానికి సిదధంగా వునాిమని వలలడించారు.
మొబిలిటీ ఇన్ఫ్రాస్టటాకిర్ గ్రూప్ సీఎండీ డాకటర్ రవీంద్ర వరేతోనూ ముఖ్యమంత్రి భేటీకాగా,
వారధులు, రహదారులు, ఓడర్మవుల నిరాేణం త్మ ప్రత్యయకత్గా వరే వివర్నంచారు. రాజధాని
అమరావతి నిరాేణంతో ప్పట్ట, అనంత్పురం-అమరావతి ఎక్ప్రెస్ వే, రాయపూర్ - విశాఖ్ హైవే
నిరాేణాలపై ఆస్కిత కనబర్నచారు.
ముఖ్యమంత్రితో ఇండియన్స-అమెర్నకన్స వంచర్ కాయపటలిస్ట వినోద్ ఖోస్వల స్మ్యవేశమయాయరు.
సిలికాన్స వాయలీని ప్రభావిత్ం చేసిన ప్రధానమైన వయకుతలోల వినోద్ ఖోస్వల కూడా ఒకరు. ఏపీలో స్వటరటప్్
ప్రోత్స్హానికి అవస్రమైన వయవస్ాన రూపందించడంలో స్హకారం అందించాలని వినోద్ ఖోస్వలన
ముఖ్యమంత్రి కోరారు. రాష్ట్రంలో మరో సిలికాన్స వాయలీ ఏరాాట్టకు తోడాాట్ట ఇవాాలని సూచించారు.
ఆంధ్రప్రదేశకు స్హకర్నంచడం త్నకు ఆనందదాయకమని వినోద్ ఖోస్వల ముఖ్యమంత్రికి చెప్పారు.
యుఎస్ఐబిసి స్దస్త్లో కీలకోపనాయస్ం
యుఎస్ఐబిసి స్దస్త్లో కీలకోపనాయస్ం చేసిన ముఖ్యమంత్రి 'స్న్స రైజ్ ఆంధ్రప్రదేశ ట్రాన్స్
ఫరేషనల్ జర్ని ట్టవర్ు్ ఏ హాయపీ స్టటట్స'(Sunrise Andhra Pradesh Transformational Journey
Towards A Happy State) అనే అంశంపై ప్రధానంగా మ్యట్టలడారు. స్న్స రైజ్ ఆంధ్రప్రదేశ స్ంతోష
అంధ్రరప్రదేశగా మ్యరుతుని పర్నణామ క్రమ్యనిి పవర్ ప్పయింట్స ప్రజంట్షన్స ఇసూత ప్రస్ంగంచి
ఆకట్టటకునాిరు. సీఎం కోర్ డాష్ బోరుున వినియోగంచుకుంట్టని తీరున ప్రత్యక్షంగా చూసి
యూఎస్ వాయప్పర వరాాలు ప్రశంసించాయి.
‘స్వంకేతికత్ స్వయంతో స్మరధ ప్పలన’
స్వంకేతికత్న స్మరధంగా ఉపయోగంచుకుని ప్రయాణం స్వగస్తతనాిమని ముఖ్యమంత్రి త్న
ప్రస్ంగంలో తెలిప్పరు. ఇకోడ ఒకేస్వర్న భారత్, అమెర్నకాకు చెందిన వాణిజయవేత్తలన కలుస్తకోవడం
స్ంతోషంగా వుందని, త్న ప్పత్ మిత్రుడు జాన్స ఛంబర్్ ఇకోడే వునాిరని. ఆయనిి 1998లో మొటట
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మొదటస్వర్న ఇకోడే కలిస్వనని గురుత చేశారు. త్సము ఎపుాడు కలుస్తకునాి భారత్ స్వమరధయం, బలాల
గుర్నంచి మ్యట్టలడుకునే వాళ్లమని చెప్పారు. గత్ంలో త్సన అమెర్నకాలో 15 రోజుల పరయటించి
మైక్రోస్వఫ్ట స్హా అనేక కంపెనీలన హైదరాబాద్లో నెలకొలేాలా కృషి చేస్వనని అనాిరు.
ఇనరర్మేషన్స టెకాిలజీలో భారత్ బలీయమైన శకితగా ఎదిగందని ముఖ్యమంత్రి 7.1 శాత్ం వృదిధ
ర్మట్టతో ప్రపంచంలో అతిపెదే ఆర్నాక వయవస్ాలో ఒకటిగా అవత్ర్నంచిందని చెప్పారు. భారత్లో
ఇపుాడుని బలమైన నాయకత్ాం 15 ఏళ్ల స్ాషటమైన విజన్సతో ముందుకు వళ్తందని, నిరణయాలు
స్మరధంగా అమలు జరుగుతునాియని అనాిరు. సిోల్ ఇండియా, మేకిన్స ఇండియా, డిజిటల్
ఇండియా వంటి ఎనోి కారయక్రమ్యలు చేపటిటనట్టట తెలిప్పరు.
‘ఆంధ్రప్రదేశ అభవృదిధకి స్ాషటమైన విజన్స’
ఆంధ్రప్రదేశ స్ర్నకొత్తగా ఏరాడిన రాష్ట్రమని, ఆరంభంలో కొనిి కషాటలు వునాియని, అలాగే అనేక
అనకూలత్లు వునాియని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. స్తదీరఘ తీర ప్రంత్ం, అప్పరమైన స్హజ
వనరులు, నైపుణయం గల మ్యనవ వనరులు ఏపీకి ంంత్మనాిరు. ఆంధ్రప్రదేశన 2022 నాటికి
దేశంలోని మ్యడు అగ్రగామి రాష్ట్టాలోల ఒకటిగా, 2029 కలాల దేశంలోనే అతుయత్తమ రాష్ట్రంగా, 2050
నాటికి అతుయనిత్ ప్రమ్యణాలు గల ప్రపంచ గమయస్వానంగా మలచాలని ముందుచూపుతో కృషి
చేస్తతనిట్టట వివర్నంచారు.
గత్ మ్యడేళ్లలగా రండంకెల వృదిధ ర్మట్టతో ముందుకు స్వగుతునాిమని ముఖ్యమంత్రి 20 ఏళ్ల
ప్పట్ట 15 నంచి 20 శాత్ం వృదిధ ర్మట్ట స్తసిారంగా వుంట్ త్సము నిర్మేశ్చంచుకుని లక్ష్యయలన
చేరుకోగలుగుత్సమని విశాాస్వనిి వయకతం చేశారు. భారత్దేశానికి ఆంధ్రప్రదేశ గ్రోత్ ఇంజిన్సగా
మ్యర్నందనాిరు. వాయప్పర స్రళీకరణలో మొదటిస్వానంలో వునాిమని, 15 రోజులోలనే అనిి
అనమతులు ఇస్తతనిట్టట వలలడించారు. ఐదు అగ్ర దేశాల స్వాయికి చేరుకోవడానికి అహర్నిశలు
శ్రమిస్తతనిట్టట చెప్పారు. ప్రభుత్ా స్టవలు, కారయక్రమ్యలు, పథకాలు, విభాగాలనీి మొత్తం ఆన్సలైన్స చేసి
ప్పరదరశక ప్పలన అందిస్తతనాిమని చెప్పారు.
‘శరవేగంగా మౌలిక స్దుప్పయాల కలాన’
మౌలిక స్దుప్పయాల కలానలో వేగంగా పనిచేస్తతనాిమని ముఖ్యమంత్రి పోరుటలు,
ఎయిర్పోరుటలలో పురోగతి కనిపస్కతందని, ఇపాటికే 6 పోరుటలలో పూర్నతస్వాయి కారయకలాప్పలు
స్వగుతునాియని చెప్పారు. మరో 8 పోరుటలన అభవృదిధ చేస్తతనాిమని, స్ముద్ర ఆధార్నత్ వాణిజయం
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పెంపందిస్టత ఏపీకి తిరుగువుండదని అనాిరు. ప్రస్తతత్ం వుని 6 విమ్యనాశ్రయాలకు అదనంగా మరో
6 విమ్యనాశ్రయాలు ఏరాాట్ట చేస్తతనిట్టట చెప్పారు. మ్యడు ఇండస్ర్టటయల్ కార్నడారుల, రండు కోస్టల్
ఎకనామిక్ జోనల రాష్ట్టానికి రాననాియని చెప్పారు. విశాఖ్-చెనియ్, బెంగళూరు-చెనియ్,
బెంగళూరు-కరూిలు ఇండిస్ర్టటాయల్ కార్నడారల ఏరాాట్టతో రాష్ట్ర ప్పర్నశ్రామిక రంగ ముఖ్చిత్రం
మ్యర్నపోనందని అనాిరు.
‘విదుయత్ లోట్టన అధిగమించాం’
మ్యడేళ్ల క్రిత్ం 22.5 మిలియన్స యూనిటల విదుయత్ లోట్టతో మొదలైన ఏపీ ప్రయాణం మ్యడు
నెలల వయవధిలోనే మిగులు విదుయత్ రాష్ట్రంగా మ్యరాిమని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ
పునరుత్సాదక విదుయత్, ఇంథన స్వమరధయం అంశాలలో భారత్దేశానికే ఉత్తమ నమ్యనాగా
నిలిచిందని అనాిరు. త్ారలో 4,600 మెగావాటల సౌర పవన విదుయత్న ఉత్ాతిత చేస్తతనాిమని, సౌర
విదుయత్ యూనిట్స రూ. 2 కే అందించగలిగత్య భారత్కు తిరుగుండదనాిరు. పునరుత్సాదక విదుయత్
ఉత్ాతిత రంగంలో అనేక అంత్రాాతీయ స్ంస్ాలు ఏపీతో కలిసి పనిచేస్తతనాియని తెలిప్పరు. విదుయత్
రంగంలో ఎనిి పురస్వోరాలు వుంట్ అనిి పురస్వోరాలన ఏపీ కైవస్ం చేస్తకుందనాిరు.
‘విదయ, వైదయం, వయవస్వయానికి ప్రధానయం’
అభవృదిధకి విదయ ఎంతో అవస్రమని ముఖ్యమంత్రి విజాానం ఎకోడుంట్ అభవృదిధ అకోడ
వుంట్టందనేది త్న నమేకమనాిరు. అందుకనే అపాట్లల 30 ఇంజినీర్నంగ్స కళాశాలలు వుని స్ంఖ్యన
350 కళాశాలలుగా పెంచామని చెప్పారు. ఇపుాడు నవాయంధ్రప్రదేశ కూడా నాలెడ్ా హబ్సగా
మ్యరుతోందని చెప్పారు. ఐఐటీ, ఎన్సఐటీ, ఐస్ర్, నల్ర్, ఎయిమ్స్ వంటి జాతీయస్వాయి అతుయనిత్
విదాయ స్ంస్ాలు రాష్ట్రంలో ఏరాాటయాయయని చెప్పారు. ఇంకా పెట్రోలియం, మెరైన్స, లాజిసిటక్ వర్నశటీలు
కూడా నెలకొలుాతునాిమని అనాిరు. అంత్రాాతీయంగా పేర్కందిన ప్రైవేట్ట యూనివర్నశటీలు ఏపీలో
కొలువుదీరుతునిట్టట వలలడించారు.
వైదయ రంగంలోనూ ఎనోి స్ంస్ోరణలు తీస్తకువచాిమని ముఖ్యమంత్రి అనాిరు. మహళ్ గరభం
దాలిినపాటి నంచి ప్రస్వం వరకు ప్రతి దశలోనూ అవస్రమయ్యయ వైదయ, ఆరోగయ స్ంరక్షణ చరయలనీి
తీస్తకుంట్టనాిమని చెప్పారు. ఏపీ త్ారలో ఒక ఫారాే హబ్సగా మ్యరనందని తెలిపన ముఖ్యమంత్రి
ప్రపంచ ప్రఖ్యయత్ ఫారాే కంపెనీలు ఇకోడ వాయప్పర కారయకలాప్పలు ప్రరంభంచాయనాిరు.
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రాష్ట్రంలో వయవస్వయ రంగానిి మునపెనిడూ లేనంత్గా పెదేఎతుతన ప్రోత్్హస్తతనాిమని,
భూస్వర పర్నక్షలు జర్నపంచి, సూక్షమ పోషకాలు అందిస్తతనాిమని ముఖ్యమంత్రి అనాిరు.
పంటకుంటలు, రయిన్స గనల, మొబైల్ లిఫ్ట ఇర్నగేషన్స వంటి వినూత్ి పదధతుల దాారా స్వగు రంగంలో
విపలవాత్ేక మ్యరుాలు తెచాిమనాిరు. పెదేఎతుతన వయవస్వయ యాం్రీకకరణ చేపట్టటమని, స్టంద్రీయప్రకృతి వయవస్వయానికి పెదేపీట వేస్తతనిట్టట చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశన స్ంపూరణ కరవు రహత్
మ్యగాణంగా మలచాలనిదే త్న లక్షయంగా ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. దేశంలోనే తొలిస్వర్న నదుల
అనస్ంధానం చేశామని, ఈ శత్సబధంలోనే గొపా ప్రజకుటగా, చర్నత్రలో నిలిచే పోలవరం ప్రజకుటన
శరవేగంగా నిర్నేస్తతనిట్టట తెలిప్పరు.
విశాఖ్, చిత్తతరు, నెల్లలరు, అనంత్పురం, కరూిలు జిలాలలలో ఏరో స్టాస్, డిఫెన్స్ రంగాల
అభవృదిధకి ప్రణాళికలు రూపందించామని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. అత్యధిక ఉద్యయగ, ఉప్పధి
అవకాశాలకు అవకాశం వుని టెక్్టైల్్, అపెరల్ రంగాలన పెదేఎతుతన ప్రోత్్హస్తతనిట్టట
వలలడించారు. రాష్ట్రంలో పటటణీకరణ వేగంగా జరుగుతోంది. విశాఖ్, అమరావతి, తిరుపతిలన 3
మెగా సిటీలుగా అభవృదిధచేస్తతనిట్టట, ఇవి కాకుండా మరో 14 స్వేర్ట సిటీలన రూపందిస్తతనాిమని
చెప్పారు. ప్రతిఇంటికి 100 శాత్ం గాయస్, విదుయత్ కనెక్షనలన అందిస్తతనాిమని చెప్పారు.
రాజధాని కూడా లేకుండా మొదలైన త్మ ప్రయాణంలో స్ంక్షోభాలనే అవకాశాలుగా మ్యరుికుని
ముందుకు స్వగుతునాిమని, త్న పలుపుతో 33 వేల ఎకరాలన రైతులు భూ స్మీకరణ విధానం
కింద రాజధాని నిరాేణానికి అందించారని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. అమరావతిలో ప్రధాన నగరంతో
ప్పట్ట నవ నగరాలన, 27 టౌన్సషిపుాలన ఏరాాట్ట చేస్తతనాిమని వివర్నంచారు. త్నకుని
అనభవంతో అమరావతిని ప్రపంచశ్రేణి నగరంగా నిర్నేస్వతనని చెప్పారు.
ఇ-ప్రగతి దాారా ప్పలనన 100% కంపూయటర్నకరణ చేస్తతనాిమని, మ్యడవ ప్పర్నశ్రామిక
విపలవంలో ఐటీని బాగా ప్రమోట్స చేస్టత, నాలుగవ ప్పర్నశ్రామిక విపలవం రోజులోల ఐవోటీని విస్తృత్ంగా
వినియోగస్తతనాిమని చెప్పారు. ప్రతి కుట్టంబానికి నెలకు కనీస్ం రూ. 10 వేల ఆదాయం దకేోలా
స్ంకలిాంచామని, కుట్టంబ వికాస్వనికి 15 అంశాలు, స్మ్యజ వికాస్వనికి 10 సూత్రాల కారయక్రమం
చేపట్టటమనాిరు.
ఇలా రాష్ట్రంలో అనేక రకాలుగా ఎనోి అవకాశాలు వునాియని, వాటిని స్రైన స్మయంలో
స్దిానియోగం చేస్తకోవాలి్ందిగా ప్పర్నశ్రామికవేత్తలన ముఖ్యమంత్రి కోరారు. ఏపీలో, భారత్లో
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స్తసిార ప్రభుత్సాలు భవిషయత్లోనూ కొనస్వగుత్సయని, గత్ంలో పదేళ్లల త్సన ముఖ్యమంత్రిగా
పనిచేసి రాష్ట్టానిి అభవృదిధ చేస్టత ఆ త్రాాత్ వచిిన ముఖ్యమంత్రులు పత్నావస్ాకు తీస్తకువళాలరని,
ఈస్వర్న మ్యత్రం అలాంటి పర్నసిాతులు త్లెత్తవని చెప్పారు.
సిలికాన్స వాయలీలో తెలుగువాళ్లల చాలామంది వునాిరని, తెలుగువాళ్లల కేవలం ఉద్యయగులుగా
మిగలిపోకుండా ఎంటర్ప్రెనూయరులగా ఎదగాలని త్న అభలాష ఇకోడ నిజమైందని ముఖ్యమంత్రి
అనాిరు. అమెర్నకాలో వుని తెలుగువారు ఇకోడ నివసిస్తతని ఇత్ర దేశాలవార్న కంట్ ముందుండటం
ఎంతో స్ంతోషకరమని చెప్పారు. స్దస్త్ ముగసిన అనంత్రం జాన్స ఛంబర్్ నివాస్ంలో
ప్రముఖులకు ఏరాాట్ట చేసిన విందులో ముఖ్యమంత్రి ప్పల్గానాిరు. సిలికాన్స వాయలీకి చెందిన
అతిరధులు విందుకు త్రలివచాిరు.
కౌలడ్ హబ్స చేస్టందుకు నయటనిక్్ స్వయం
స్దస్త్కు ముందు ముఖ్యమంత్రితో నయటనిక్్ సీఈఓ ధీరజ్ ప్పండే స్మ్యవేశమయాయరు. ఈ
స్ంస్ాలో 50 శాత్ం పైగా ఇంజనీరుల తెలుగు వార్మ కావడం విశేషం. అయిత్య ఏపీని కౌలడ్ హబ్సగా
రూపందించడంలో ప్రభుత్సానికి స్హకారం అందించేందుకు ధీరజ్ ప్పండే ఆస్కిత కనబర్నచారు.
మరో రండు నెలలోల దీనిపై స్ాషటమైన రోడ్ మ్యయప్, ప్రజక్ట ర్నపోరుటతో వస్వతమని తెలిప్పరు. కౌలడ్కు
స్ంబంధించిన అనిి మౌలిక స్దుప్పయాలన కలిాంచే స్వమరధయం నటనిక్్కు వుంది.
ముఖ్యమంత్రి బృందంలో ఆర్నాక మంత్రి యనమల రామకృష్ణణడు, ప్రభుత్ా స్లహాదారు డాకటర్
పరకాల ప్రభాకర్, ముఖ్యమంత్రి ముఖ్య కారయదర్నశ గుట్టటపలిల స్వయిప్రస్వద్, ఆర్నాక అభవృదిధ మండలి
కారయనిరాాహక అధికార్న జాసిత కృషణకిశోర్, సీఆర్డీఏ ముఖ్య కారయదర్నశ అజయ్జైన్స, ఐటీ ముఖ్య
కారయదర్నశ కావేటి విజయానంద్, పర్నశ్రమల శాఖ్ కారయదర్నశ స్కలేన్స ఆరోఖ్యరాజ్ వునాిరు.

