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PRESS RELEASE

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో జపాన్ పరిశ్రమ

శ్రీ సిటీలో టోరే కంపెనీ రూ.వేయి కోట్ల పెట్టుబడి
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో జపాన్ బడ ందం భేటీ
ఏపీలో ఉత్పాదక రంగానికి ఊపు
ఒకే రోజు రండు కంపెనీలు..రూ. 1540 కోట్ల పెట్టుబడడులు
టోరే ఇంియా కంపెనీ రూ 1000 కోట్టల
శ్రీసిటీలో టోరే కంపెనీ టెకిికల్ టెక్సటైల్స యూనిట్
చిత్తూరులో రాక్మెన్ ఇండస్ట్ుీస్ లిమిటెడ్ రూ.540 కోట్టల
అమరావతి, ఆగస్టు 10: నవ్యంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామికాభివద్ధికి పెట్టుబడడులు వెలులవలా
త్పకుతున్నియి. రాష్ట్రంలో రూ.1540 కోట్ల పెట్టుబడడులు పెట్ుడానికి జపాన్ కంపెనీ టోరే రూ.1000
కోట్టల హీరో మోటార్ కారోారేషన్ కంపెనీ అయిన రాక్మెన్ ఇండస్ట్ుీస్ రూ. 540 కోట్ల పెట్టుబడడులు
పెట్ుడానికి ముందుకు వచ్చాయి.
ప్రధాని నరేంద్రమోడీ మేిన్ ఇంియా పిలుపు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి న్నరా
చంద్రబాబున్నయుడు మేకిన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిలుపు తరాాత పరిసిితిని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసిన
మీదట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడడులు పెటాులని నిరణయించినట్టల టోరే కంపెనీ ప్రతినిధులు తెలిపారు.
ముఖ్యమంత్రి పిలుపుతో శ్రీసిటీని త్పము తమ పెట్టుబడికి, వ్యపార విస్ూరణ్కు గమయ స్థినంగా
నిరణయించుకునిట్టల వివరించ్చరు. శ్రీసిటీలో టెకిికల్ టెక్సటైల్ ఉత్పాదక పరిశ్రమను
నెలకొలానునిట్టల ప్రకటంచ్చరు. ఈ ప్రాజెకుు వలల ప్రతయ్ంగా 100 మంద్ధకి, పరో్ంగా 300 నుంచి
400 మంద్ధకి ఉద్యయగ, ఉపాధి అవకాశాలు కలుగుత్పయి.
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ఈ ఏడాద్ధ మారిా నెలాఖ్రు న్నటకి టోరే గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ వ్రిిక ట్రోివరు $20.3
బిలియన్ డాలరలని తెలిపారు. ప్రపంచంలోని 25 దేశాలోల తమ స్ంస్ికు పరిశ్రమలు ఉన్నియని,
ఓవర్ససస్ నెట్ సేల్స $ 9.5 బిలియన్ డాలరలని తెలిపారు.తమ స్ంస్ిలోల 46,248 మంద్ధ ఉద్యయగులు
పనిచేస్టూన్నిరని తెలిపారు. టోరే గ్రూప్ ఫైబడర్ టెక్స టైల్స, కారబన్ ఫైబడర్, లైఫ్ సైన్స, రస్థయన,
పరాయవరణ్ం, ఇంజనీరింగ్ రంగాలలో వ్యపారం చేస్ూందని వివరించ్చరు. భారత్ లో తన
వ్యపార విస్ూరణ్కు ప్రణాళిక సిదిం చేసిన టోరే కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అడుగుపెటాులని
నిరణయించింద్ధ. ఈ మేరకు గురువ్రం స్చివ్లయంలో టోరే ఇంియా విభాగం కంపెనీ
ప్రతినిధులు, రాక్మెన్ ఇండస్ట్ుీస్ ప్రతినిధులు ముఖ్యమంత్రి న్నరా చంద్రబాబు న్నయుడుతో
స్మావేశమయాయరు. టోరే ఇంియా గ్రూప్ కంపెనీ శ్రీసిటీలో తన యూనిట్కు వచేా ఏడాద్ధ
జనవరిలో శంకుస్థిపన చేసి 2020 కి ఉతాతిూ యూనిట్ ను ప్రారంభించనునిద్ధ.
చిత్తూరు జిలాల దక్షిణ్ భారతదేశానికే లాజిసిుక్ హబగా తీరిాద్ధదుుతున్నిమని ముఖ్యమంత్రి
చంద్రబాబు న్నయుడు అన్నిరు. అట్ట చెనియ్ నగరానికి, ఇట్ట క షణపట్ిం పోరుుకు దగగరగా
ఉందని వివరించ్చరు. రాష్ట్రప్రభుతాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పారిశ్రామికాభివ ద్ధి, మౌలిక
స్దుపాయాల స్ంస్ి నుంచి శ్రీసిటీకి భూమిని బడదలాయిస్టూందన్నిరు. నెలాఖ్రులోగా ఈ ప్రక్రియ
పూరూవుతుందన్నిరు.

రాక్మెన్ ఇండస్టుస్ పెట్టుబడడులు రూ. 540 కోట్టల
ఇద్ధలా ఉంటే హీరో మోటో కార్ా గ్రూప్నకు అనుబడంధ్ంగా ఉని రాక్మేన్ ఇండస్ట్ుీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్
లో రూ.540 కోట్ల పెట్టుబడడులు పెట్ునుంద్ధ.రూ.2105 కోట్ల వ్రిిక ట్రోివర్ కలిగిన ఈ గ్రూప్
తన ఉత్పాదక పాలంట్టను చిత్తూరు జిలాలలో నెలకొలానుంద్ధ. హీరో మోటార్ కార్ా, ఫోర్్ ఇంియా,
మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా, టాటా మోటార్స అవస్రాలు తీరుస్టూంద్ధ. ఈ ఉత్పాదక పాలంట్ట
ఏరాాట్యితే 4000 ఉద్యయగావకాశాలు కలుగుత్పయని కంపెనీ కంపెనీ డైరకుర్ వీరరాఘవన్
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు న్నయుడుకు వివరించ్చరు.
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ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తమ ఉత్పాదక యూనిట్ ద్ధాచక్రవ్హన్నలకు, న్నలుగు చక్రాల వ్హన్నలకు
కావలసిన అల్యయమినియం డై కాస్ు (machine and painted) భాగాలను ఉతాతిూ
చేస్టూందన్నిరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తమ ప్రాజెక్ు ను 3 దశలలో నెలకొలుాత్పమన్నిరు. మొదట దశలో
2019 న్నటకి రూ.300 కోట్ల పెట్టుబడడులతో 600 నుంచి 700 ఉద్యయగావకాశాలు కలిాస్థూమని
వివరించ్చరు. చిత్తూరులో నెలకొల్పా తమ యూనిట్ ద్వారా రూ.600 కోట్ల వ్రిిక ట్రోివరు
ఉండగలదని అంచన్న వేస్టూనిట్టల కంపెనీ డైరకుర్ వి. వీరరాఘవన్ ముఖ్యమంత్రికి వివరించ్చరు.
భూ కేటాయింపు జరిగిన వెనువెంట్నే నెలరోజులోల శంకుస్థిపన చేసి పాలంట్ట నిరిిస్థూమని
తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్ాంద్ధస్తూ మౌలిక స్దుపాయాలను కలిాంచేందుకు ఏరాాట్టల
చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక, మౌలిక స్దుపాయాల అభివ ద్ధి స్ంస్ిను ఆదేశంచ్చరు.
ఈ స్మావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకనమిక్ డెవలప్మెంట్ బోరు్ స్టఈఓ జాసిూ క షణ కిశోర్, టోరే
ఇంియా విభాగం కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరకుర్ షిజెకరు సెవెంగా (Shegekaru Svenaga), టోరే
భారత్ విభాగం వైస్ ప్రెసిడెంట్ అజయ్ సింగ్ సిరోహి, స్టనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ యుకిషి దెగుషి
(Yukichi Deguchi), డైరకుర్ కట్టసయుకి యమదే (Katsuyuki Yamade) , రాక్మెన్ ఇండస్ట్ుీస్
డైరకుర్ వి. వీరరాఘవన్ తద్ధతరులు పాల్గగన్నిరు.

