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15 రంగాలలో పెట్టుబడులు

కెనడా బ ందంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భేటీ
అమరావతి, మే 15 : సౌర, పవన విద్యయత్, నీటి శుద్ధి, ఘన, ద్రవ వయరాిల నిరవహణ, స్మార్టు సిటీ
నిరవహణ వంటి 15 రంగాలలో పెట్టుబడులు పెట్ుంద్యకు కెనడా ఆసక్తి కనబరచంద్ధ. దీనిపై ఒక సమగ్ర
ప్రణాళికతో ముంద్యకు వెళదామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు కెనడా కౌనిిల్ జనరల్ జెనిిఫర్ట
డె బినీిక్త సూచంచారు. ఆయా రంగాలలో ప్రఖ్యయతిగాంచన 15 కెనడా దేశపు సంసథల ప్రతినిధులతో
కలిసి జెనిిఫర్ట సోమవారం స్మయంత్రం సచవాలయంలో ముఖ్యమంత్రితో సమావేశం అయాయరు.
విద్యయత్ రంగంలో ఏపీ మలి విడత సంసకరణలకు సిదిమవుతుని ఈ తరుణంలో పునరుత్పాదక
విద్యయత్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్ుంద్యకు కెనడా కంపెనీలు ముంద్యకు రావడం శుభ సూచకమని
ముఖ్యమంత్రి అనాిరు. పెదద సంసథలు సౌర విద్యయత్ ఉతాతిి రంగంలోక్త వస్తి ఉత్పాదక వయయం
గణనీయంగా తగ్గి వినియోగదారుడు లాభపడత్పడని అనాిరు. సౌర విద్యయత్ రంగంలో అతయంత
కీలకమైన నిలవ వయవసథను నెలకొల్ాంద్యకు క షి చేస్తినాిమని, ఇటీవల్ అవి ఒక కొలిక్తక వచాాయని
తెలిపారు. భారత్లో, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశలో సౌర శక్తిక్త కొదవ ల్దని, సౌర విద్యయత్ ఉతాతిిక్త
ప్రాధానయం ఇస్తిని తమ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్ుడం సముచతంగా వుంట్టందని కెనడా సంసథలకు
వివరంచారు. కర్నిలులో వెయ్యయ మెగావాట్ల సౌర విద్యయత్ పాలంట్టను నిరాంచడమే కాకుండా వచేా 2
ఏళలలో 4,600 మెగావాట్ల సౌర, పవన విద్యయత్ను అంద్యబాట్టలోక్త తీస్తకురాబోతునాిమని
వివరంచారు. తరువాత స్మార్టు గ్రిడ్సి ఏరాాట్ట చేసి ప్రజలకు అతయంత చౌకగా విద్యయత్ అంద్ధంచడమే
లక్ష్యంగా ప్రభుతవం పనిచేస్తినిదని ప్పాారు. ప్రస్తితం సౌర విద్యయత్ నినికు ర్న.2.41లకు
లభిసోిందని, అదే జల విద్యయత్ అయ్యయూ నినికు ర్న.5కు పైగా ఖ్రావుతోందని ప్రస్మివించారు.
ఇపాటికే అనేక దేశాలు అమరావతిక్త రావడానిక్త ఆసక్తి కనబరుస్తినాియని అంటూ, కెనడా ప్రభుతవం
వివిధ రంగాలలో నిష్ణాతులందరనీ ఒకచోట్ చేర్జేలా అమరావతిలో ఆ ప్రభుతవం తరఫున ఒక టౌనషిప్
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నిరాాణం చేపట్టులని కౌనిిల్ జనరల్కు సూచంచారు. టెకాిలజీలో కెనడా బలంగా వునిదని, భూమి,
మానవ వనరుల లభయయూ ఏపీ బలమని ముఖ్యమంత్రి ప్పాారు. కెనడా సంసథలు వార టెకాిలజీని ఇకకడ
పరచయం చేయాలని సూచంచారు. ఈ సందరభంగా ముఖ్యమంత్రి ఒక పరాయయం కెనడాలో
పరయటించాలని, ఆ పరయట్నలోనే ఏ ఏ రంగాలలో కెనడా భాగస్మవమయం స్మధయం అవుతుందో
కూలంకుషంగా చరాంచవచ్చానని జెనిిఫర్ట ప్రతిపాద్ధంచారు. ప్రపంచంలోనే ఉతిమ నగరాలుగా
పేరంద్ధన నగరాలు కెనడాలో వునాియని, వాటిని సందరశంచ తమ ఆతిధయం స్వవకరంచాలని ఆమె
కోరారు. ఏపీని ఉతిమ అభాయస్మల పరశోధనశాలగా మారుస్తినాిరని ఆమె ముఖ్యమంత్రిని
అభినంద్ధంచారు. ఈ సమావేశంలో అధికారులు అజయ్ జైన, విజయానంద్, క్రిషాక్తశోర్ట పాల్గినాిరు.

