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అమరావతి, జులై 12 : రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధికి, పారిశ్రామిక ప్రగతికి సహాయ
సహకారాలు అంద్ధంచందుకు జపాన్ మందుకొచ్చంద్ధ. ఈమేరకు జపాన్ ఆరిిక, వాణిజయ,
పారిశ్రామిక మంత్రిత్వ శాఖ (మేటి), ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అవగాహనకు వచ్చ సంయుకత ప్రకటన
విడుదల చశాయి. జపాన్ ఆరిిక, వాణిజయ, పారిశ్రామిక శాఖ మంత్రి యొసుకె త్కాగి ఆధ్వరయంలో
విజయవాడకు వచ్చన ప్రభుత్వ, పారిశ్రామిక ప్రతినిధులతో మఖయమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు
సమావేశమయ్యయరు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి అవకాశాలు, అమరావతి నిరాాణానికి సహకారం వంటి
అంశాలపై జపాన్ ప్రతినిధుల బృందంతో బుధ్వారం విజయవాడలో చరచలు జరిపారు.
మఖయంగా నాలుగు రంగాలోో మూడేళ్ో పాట్ట సహకారానికి జపాన్ అంగీకరించ్ంద్ధ.
అమరావతిని అభివృద్ధి చయడంతో పాట్ట, పారిశ్రామిక కోసురుో – లాజిస్టుక్ నెటవర్క్, మానవ వనరుల
అభివద్ధి, స్మార్కు ఎనర్జీ రంగంలో రాష్ట్ుానికి అండగా నిలవనంద్ధ. రాజధాని ప్రంతానికి సంబంధంచ్
డేటా సంటర్క, క్లోడ్ కంప్యయటింగ్ పాోటఫం, రాడార్క ద్వవరా విపత్తతల నిరోధ్క వయవసి, ట్రాఫిక్ రద్దీ
నియంత్రణ, తాగునీటి సరఫరా, మరుగునీటి పారుదల వయవసిల ఏరాాట్టకు జపాన్ సహకారం
అంద్ధంచనంద్ధ. అమరావతిలో రాననన నవ నగరాలకు ఇనఫర్మాషన్, కమూయనికేషన్ టెకానలజీ (ఐసీటీ)
ఏరాాట్టపై స్మధాయస్మధాయలన పరిశీలంచనంద్ధ.
సీఆర్కడీఏ ప్రంతానికి సమీకృత్ ట్రాఫిక్, రవాణా వయవసిపై అధ్యయనానికి అవసరమైన
సహకారం అంద్ధంచందుకు జపాన్ ఇంటర్మనషనల్ కోఆపర్మషన్ ఏజెనీీ (జైకా) ఇపాటికే సననదిమైంద్ధ.
ద్దనిన మరింత్ మందుకు తీసుకువెళ్లోలని ఇరుపక్షాలు నిరణయించాయి. రాష్ట్రం ప్రభుత్వం అభ్యరిన
మేరకు అమరావతిలో స్పార్కు్ స్టటీ జోన్, ఎలక్ట్ుానిక్ స్టటీ అభివృద్ధికి ఎంఎల్ఐటీ మదీత్తగా
నిలవనంద్ధ. అమరావతి నిరాాణానికి అవసరమయ్యయ నిధులకు జపాన్ బాయంక్ ఫర్క ఇంటర్మనషనల్
కోపర్మషన్ (జెబిక్), ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య సహకారానిన ఇరుపక్షాలు స్మవగతించాయి.
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‘అమరావవతిని రండో రాజధాని చసుకోండి’
టోకోయన మించలా అమరావతిని అభివృద్ధి చయ్యలని ఈ సందరభంగా మఖయమంత్రి జపాన్
ప్రతినిధులన కోరారు. మీ స్మంకేతిక పరిజ్ఞానం, మీ చ్త్తశుద్ధి అమరావతిని అభివృద్ధి చయడానికి
ఎంతో దోహదపడుత్తందని తాన భావిసుతననట్టు చెప్పాన మఖయమంత్రి, టోకోయ త్రావత్ అమరావతిని
రండో రాజధాని చసుకోవాలని ప్పలుపునిచాచరు. అమరావతిలో ఎన్నన అవకాశాలు వునానయని,
పరసారం లబిీ పందేందుకు అమరావతిలో పెట్టుబడులు పెటాులని చెపాారు.
‘ఆరు నెలలకు ఒకస్మరి మీరు అమరావతి రండి, ఆరు నెలలకు ఒకస్మరి నేన జపాన్ వస్మతన,
సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకుంద్వం, అమరావతి-టోకోయ, టోకోయ-అమరావతి మధ్య త్వరలో
నేరుగా విమానసర్జవసులు ప్రవేశపెడతాం’ అని మఖయమంత్రి తెలపారు.
స్టంగప్యర్క త్రావత్ తాన ఎకు్వ పరయటించ్ంద్ధ జపాన్లోనే అని గురుతచస్టన మఖయమంత్రి
జపాన్ అభివృద్ధి చెంద్ధన దేశమని, భారత్దేశం కూడా వృద్ధి ర్మట్టలో పురోగతి స్మధస్పతందని
వెలోడించారు. భారత్దేశంలో మఖయంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రండంకెల వృద్ధితో మందుందని అనానరు. ఈ
వృద్ధి ర్మట్టన 15 శాతానికి తీసుకువెళ్లోలనేదే త్మ లక్ష్యమని జపాన్ ప్రతినిధులకు తెలపారు.
అమరావతి అభివృద్ధిలో భాగస్మవమలు అయ్యయందుకు జపాన్ మందుకు రావడంపై త్న సంతో్ననిన
వయకతం చశారు.
ఈ సమావేశంలో జపాన్ ప్రతినిధులకు, రాష్ట్ర అధకారులు-పారిశ్రామికవేత్తలకు మధ్య చరచలు
జరిగాయి. భేటీలో మందుగా అమరావతి నిరాాణం విశే్నలన జపాన్ బృంద్వనికి సీఆర్కడీఏ మఖయ
కారయదరిి అజయజైన్ వివరించారు.

