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‘బూసన్’ తరహా అభివృద్ధికి ముఖ్యమంత్రి హామీ
వెలగపూడి, నవంబర్ 9 : దక్షిణ కొరియాలోని బూసన్ తరహాలో ఏపీలో కొరియన్ సిటీ
ఏర్పాటుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు సంసిది త వయక్తం చేశారు. ఏపీని రండో ర్పజధానిగా
మారుుకుని ఇక్కడ పెదద సంఖ్యలో పరిశ్రమలు పెట్టం దుకు ముందుకువస్తత ప్రభుతవపరంగా అనిివిధాలా
ప్రోత్సాహం క్ల్పాస్తత మ ని హామీఇచ్చురు. 30 క్ంపెనీలతో కూడిన కొరియా ప్రతినిధుల బృందం
గురువారం మధాయహిం సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును క్ల్పసి తమ ప్రతిపాదనలపై
చరిుం చింద్ధ.
దక్షిణ కొరియాతో ఏపీకి అనేక్ అంశాలలో స్తమీపయం ఉందని ముఖ్యమంత్రి ఈ సందరభం గా
గురుత చేశారు. జనాభా, విస్తత రణం లో రండూ సమానంగానే ఉనాియని, అక్కడ ఉనిట్ట ఇక్కడా సుదీరఘ
తీరప్రంతం ఉందని చెపాారు. దక్షిణ కొరియా వేరుపడి సవలాకాలంలోనే పారిశ్రామిక్ంగా అభివృద్ధి
స్తధంచి స్ఫూరిత దా యక్ంగా నిల్పచిందని, విభజన తరువాత ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా అదే బాటలో ఉనిదని
అనాిరు. ఏపీలో పెటుట బ డులకు గల స్తనుకూలతలను గమనించి ఇపాటికే పలు కొరియన్ క్ంపెనీలు
ముందుకొచ్చుయని, ఇదేవిధంగా బూసన్ లో ఉని మొతతం 3వేల క్ంపెనీలు వచిునా అందరికీ ఇక్కడ
అపార అవకాశాలు ఉనాియని చెపాారు. అమర్పవతితో కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అనిి అనుకూలతలు
ఉని మరో ప్రంతంలో గానీ కొరియన్ సిటీ ఏర్పాటు చేస్తత మ ని, డిజైన్, ఇతర అంశాలపై సమగ్ర
ప్రతిపాదనలతో వస్తత ఈ సిటీ ఏర్పాటుకు సంబంధంచిన అవగాహన ఒపాందాలు చేసుకుందామని
ముఖ్యమంత్రి ఈ బృందానికి చెపాారు. నిరిదష్ట ప్రతిపాదనలతో పెటుట బ డులు పెట్టం దుకు ముందుకొచిున
వారందరికీ సతవర అనుమతుల్పచిు తగిన సహకారం అంద్ధస్తత మ ని హామీఇచ్చురు. పరిశ్రమల స్తా ప నకు
అవసరమయ్యయ అనుమతులు సులభంగా అంద్ధంచడమే కాకుండా, భూములు, నీరు, నిరంతర
విదుయత్, ఇతర ర్పయితీలు ఇచిు ప్రోతాహిస్తత మ ని తెల్పపారు.
దక్షిణ కొరియాకు చెంద్ధన చినికారల ద్ధగగజ సంసా కియా అనంతపురములో ఏర్పాటుచేస్త పాలంటుకు
ప్రభుతవం పూరిత సహకారం అంద్ధసుతండటం, దానికి అనుబంధంగా మరో 39 అనుబంధ సంసాలు ముందుకు
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ర్పవడం చూసి అదే బాటలోనే అక్కడి మరికొనిి సంసాలు ఇక్కడ పెటుటబడులు పెటటడానికి ఆసకిత
చూపుతునాియని పరిశ్రమల శాఖ్ కారయదరిి స్తలమన్ ఆరోఖ్యర్పజ్ తొలుత ముఖ్యమంత్రికి వివరించ్చరు.
దక్షిణ కొరియా కానుాల్ జనరల్ జియంగ్ డూయయెక్ మిన్ నేతృతవంలో ఏపీలో పరయటించిన ఈ బృందం
ఏపీలో ఏయ్య రంగాలోల పెటుటబడులకు అవకాశాలునాియ సమగ్రంగా అధయయనం చేసిందని చెపాారు.
భూముల లభయత, ర్పయితీలు, సహకారం, అనుమతుల్పచేు విధానం తద్ధతర అనిి అంశాలను క్షేత్రస్తాయిలో
తెలుసుకుని సంతృప్తత చెంద్ధనటుట తెల్పపారు.
ఎలక్ట్టిక్ స్తటల్, లాజిసిటక్, నిర్పాణరంగం, ఫైనాన్ా, ఆటోమొబైల్ కాంపొనంట్సా, హెవీ ఎకివపమంట్స
మానుయఫ్యయక్ురింగ్, ఎలక్ట్టినిక్ కాంపోనంట్సా, బాయటరీ, మీట్స ప్రసెసింగ్, ల్పక్కర్ా, షిప బిల్పడంగ్, మడిక్ల్,
మరైన్ అకివపమంట్స రంగాలలో పెటుటబడులు పెట్టందుకు సిదింగా ఉనాిమని కొరియన్ బృందం
ముఖ్యమంత్రికి వివరించింద్ధ. ఏపీలో ఓడరేవుల అభివృద్ధి, నైపుణ్యయభివృద్ధి అంశాలలో తమకు సహకారం
అంద్ధంచ్చలని ఈ సందరభంగా ముఖ్యమంత్రి కానుాల్ జనరల్ జియంగ్ డూయయెక్ను కోర్పరు. సమావేశంలో
పరిశ్రమల శాఖ్ మంత్రి అమరనాథ్ రడిడ, ముఖ్యమంత్రి ముఖ్య కారయదరిి జి. స్తయిప్రస్తద్, పరిశ్రమల శాఖ్
క్మిష్నర్ సిదాదరిజైన్ పాల్గగనాిరు.

