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విజయవాడ ఆగస్ట్ 31: గనులు, రవాణా, సాంకేతికత, వైద్య, విద్యయ రాంగాలలో ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవాంతో కలిసి
పనిచేసామని పశ్చిమ ఆస్ట్్ేలియా డిప్యయటీ ప్రీమియర్ రోజర్ కుక్ వెల్లడిాంచారు. తమ దేశానికి చాందిన పారిశ్రామిక
పెట్ట్బడిద్యరులను ఏపీలో పెట్ట్బడులు పెట్ట్లా ప్రోతసహిసామని హామీ ఇచాిరు. ఇవాలి్నుాంచి పశ్చిమ ఆస్ట్్ేలియా,
ఆాంధ్రప్రదేశ్ ల మద్య సిస్్ర్ స్ట్ట్ స్ాంబాంధాలు మరిాంత ధృడాం కానున్నాయని చపాారు. గురువారాం రాత్రి అయన తన
బృాంద్ాంతో విజయవాడ కాయాంపు కారాయలయాంలో ముఖ్యమాంత్రి చాంద్రబాబున్నయుడితో స్మావేశమయాయరు. సిస్్ర్
స్ట్ట్ స్ాంబాంధాలపై ఇరు ప్రభుత్వవల మద్య పరస్ార అవగాహన్న ఒపాాంద్ాం చేసుకున్నారు.
సాంకేతికతను స్మరధాంగా ఉపయోగాంచుకుని ప్రయాణాం సగసుాన్నామని ముఖ్యమాంత్రి పశ్చిమ ఆస్ట్్ేలియా
బృాంద్యనికి చపాారు. ఇనఫర్మేషన్ టెకాాలజీలో భారత్ బలీయమైన శకిాగా ఎదిగాంద్నా ముఖ్యమాంత్రి మాంచి వృదిధ ర్మట్ట
సధిస్తా ప్రపాంచాంలో అతిపెద్ద ఆరిిక వయవస్ిలో ఒకటిగా అవతరిాంచిాంద్ని ముఖ్యమాంత్రి అన్నారు. భారత్ బలమైన
న్నయకతవాంతో స్ాష్మైన విజన్తో ముాందుకు వెళ్ాాంద్ని, నిరణయాలు స్మరధాంగా అమలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు.
సిిల్ ఇాండియా, మేకిన్ ఇాండియా, డిజిటల్ ఇాండియా వాంటి ఎన్నా కారయక్రమాలు చేపటి్నట్ట్ తెలిపారు. ఆాంధ్రప్రదేశ్
స్రికొతాగా ఏరాడిన రాష్ట్రమని, ఆరాంభాంలో కొనిా కష్ట్లు వున్నాయని, అలాగే అనేక అనుకూలతలు వున్నాయని
ముఖ్యమాంత్రి చపాారు. సుదీరఘ తీర ప్రాంతాం, అపారమైన స్హజ వనరులు, నైపుణయాం గల మానవ వనరులు ఏపీకి
సాంతమన్నారు. ఆాంధ్రప్రదేశ్ను 2022 న్నటికి దేశాంలోని మూడు అగ్రగామి రాష్ట్్ేలో్ ఒకటిగా, 2029 కలా్ దేశాంలోనే
అతుయతామ రాష్ట్రాంగా, 2050 న్నటికి అతుయనాత ప్రమాణాలు గల ప్రపాంచ గమయసినాంగా మలచాలని ముాందుచూపుతో
కృషి చేసుానాట్ట్ వివరిాంచారు. గత మూడేళ్ల్గా రాండాంకెల వృదిధ ర్మట్టతో ముాందుకు సగుతున్నామనా ముఖ్యమాంత్రి 20
ఏళ్్ పాట్ట 15 నుాంచి 20 శాతాం వృదిధ ర్మట్ట సుసిిరాంగా వుాంట్ట త్వము నిర్మదశ్చాంచుకునా లక్ష్యయలను చేరుకోగలుగుత్వమనా
విశావసనిా వయకాాం చేశారు. భారతదేశానికి ఆాంధ్రప్రదేశ్ గ్రోత్ ఇాంజిన్గా మారిాంద్న్నారు. వాయపార స్రళీకరణలో
అగ్రసినాంలో వున్నామని, 15 రోజులో్నే అనిా అనుమతులు ఇసుానాట్ట్ వెల్డిాంచారు. ఐదు అగ్ర దేశాల సియికి
చేరుకోవడానికి అహరిాశలు శ్రమిసుానాట్ట్ చపాారు. ప్రభుతవ స్టవలు, కారయక్రమాలు, పథకాలు, విభాగాలన్నా మొతాాం
ఆన్లైన్ చేసి పారద్రశక పాలన అాందిసుాన్నామని చపాారు. మౌలిక స్దుపాయాల కలానలో వేగాంగా
పనిచేసుాన్నామన్నారు. మూడు ఇాండస్ర్ట్యల్ కారిడారు్, రాండు కోస్్ల్ ఎకన్నమిక్ జోను్ రాష్ట్్నిే కి రానున్నాయని
చపాారు. విశాఖ్-చనాయ్, బాంగళూరు-చనాయ్, బాంగళూరు-కర్నాలు ఇాండిస్ర్ట్ేయల్ కారిడార్ ఏరాాట్టతో రాష్ట్ర
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పారిశ్రామిక రాంగ ముఖ్చిత్రాం మారిపోనుాంద్ని అన్నారు. ఇపుాడు నవాయాంధ్రప్రదేశ్ న్నలెడ్జ్ హబగా మారుతోాంద్ని
చపాారు. ఐఐటీ, ఎన్ఐటీ, ఐస్ర్, నలసర్, ఎయిమ్సస వాంటి జాతీయసియి అతుయనాత విద్యయ స్ాంస్ిలు రాష్ట్రాంలో
ఏరాాటయాయయని చపాారు. ఇాంకా పెట్రోలియాం, మెరైన్, లాజిసి్క్ వరిశటీలు కూడా నెలకొలుాతున్నామని అన్నారు.
అాంతరా్తీయాంగా పేరాందిన ప్రైవేట్ట యూనివరిశటీలు ఏపీలో కొలువుదీరుతునాట్ట్ వెల్డిాంచారు.
వైద్య రాంగాంలోనూ ఎన్నా స్ాంస్ిరణలు తీసుకువచాిమని ముఖ్యమాంత్రి అన్నారు.ప్రజలకు అవస్రమయ్యయ వైద్య,
ఆరోగయ స్ాంరక్షణ చరయలన్నా తీసుకుాంట్టన్నామని చపాారు. ఏపీ తవరలో ఒక ఫారాే హబగా మారనుాంద్ని తెలిపిన
ముఖ్యమాంత్రి ప్రపాంచ ప్రఖ్యయత ఫారాే కాంపెన్నలు ఇకిడ వాయపార కారయకలాపాలు ప్రరాంభాంచాయన్నారు. రాజధానికి
34వేల ఎకరాలు రైతులు త్వయగాం చేయడాం ప్రపాంచ చరిత్రలో అప్యరవమన్నారు. అమరావతిని అాంతరా్తీయ నగరాంగా
తీరిిదిదుదతున్నామన్నారు. “డైనమిక్ న్నయకుడు చాంద్రబాబు సరధయాం వహిసుానా నూతన రాష్ట్రాం ఆాంధ్రప్రదేశ్ తో కలిసి
పనిచేయడాం ఎాంతో స్ాంతోషాంగా ఉాంది. ఈ రాష్ట్్ేనికి అవస్రమైన స్హాయ స్హకారాలు అాందిసాాం.” అని పశ్చిమ
ఆస్ట్్ేలియా డిప్యయటీ ప్రీమియర్ రోజర్ కుక్ చపాారు. స్మావేశాం తరువాత ఇరువురు స్ాంయుకాాంగా నిరవహిాంచిన
పాత్రికేయుల స్మవేశాంలో పాల్గొన్నారు. ఈ కారయక్రమాంలో కారిేక శాఖ్ మాంత్రి పిత్వని స్తయన్నరాయణ, ముఖ్యమాంత్రి
ముఖ్య కారయద్రిశ సయి ప్రసద్, కారయద్రిశ గరిజా శాంకర్, అద్నపు కారయద్రిశ రాజమౌళి, ఆాంధ్రప్రదేశ్ ఆరిధక అభవృదిధ
మాండలి కారయనిరావహక అధికారి కృషణ కిషోర్ పాల్గొన్నారు.

