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విభిన్న రంగాలలో ఏపీలో పెట్టుబడులకు యూకే సంసథల ఆసక్తి
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కలిసిన్ బ్రిటన్ విదేశీ వ్యవ్హారాల కమిటీ చైరపరసన్
వెలగపూడి, న్వ్ంబర 7 : మౌలిక సదుపాయాల అభివ్ృద్ధి , సౌర సంకేతిక పరిజ్ఞా న్ం, విద్య,
మాన్వ్ వ్న్రుల సమరథయం పెంపు, ఆతిధ్య, పరాయటక రంగాలలో ఆంధ్రప్రదేశ లో పెట్టు బ డులు
పెట్ుం దుకు బ్రిటన్ సంసథ లు ఆసక్తి కన్బరుస్తి న్ననయి. ఇపపటికే యూకేక్త చంద్ధన్ పలు కంపెనీలు విశాఖ్
కేంద్రంగా పనిచేస్తి న్ననయని, మరినిన రంగాలలో ఏపీలో విసి రించేందుకు సిద్ిం గా ఉన్ననయని యూకే
మాజీ మంత్రి, విదేశీ వ్యవ్హారాల కమిటీ చైర పరసన్ బేరొనెస్ సందీప్ వ్రమ చపాపరు.
మంగళవారం సయంత్రం సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో భేటీ అయిన్ యుకే
బృంద్ం కొనిన ప్రతిపాద్న్లను ఆయన్ ముందుంచి చరిచం చింద్ధ. ఐవోటీ ద్వారా డిజిటల్ సెక్యయరిటీ
ఐడీ తయారీక్త సంబంధంచిన్ ప్రతిపాద్న్లను కవి హోలిడం గ్ ఏజీ చైరమన్ అమర కవి ముఖ్యమంత్రిక్త
వివ్రించారు. ఈ సంసథ ఇపపటికే విశాఖ్పటనంలో దీనిపై ఫెజెట్ు సంసథ తో కలిసి ఒక పైలట్ ప్రాజెక్టు
చేస్ిం ద్ధ. సెన్సరుు , బయోమెట్రిక్టస, జీపీఎస్ అనుసంధాన్ంతో ఒక స్తరక్షిత ఐడీ వ్యవ్సథ ను
ఏరాపట్టచేసి రు . ప్రాజెకుు తీరుతెనునలను పరిశీలించి రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖ్ దీనిన
ఉపయోగంచుకుంట్టంద్ని ముఖ్యమంత్రి చపాపరు.
ఇటీవ్లి తన్ యూకే పరయటన్ సంద్రభం గా జరిగన్ సీఈవో రండ్ ట్బుల్ సమావేశంలో కలిసిన్
వ్రమను ముఖ్యమంత్రి ఏపీ సంద్రిశంచాలని కోరారు. ముఖ్యమంత్రి ఆహాాన్ం మేరకు యూకే బృంద్ం
ఏపీలో పరయటిస్ిం ద్ధ. మరినిన యూకే సంసథ లు ఆంధ్రప్రదేశ కు రావ్డంలో సహకరించాలని
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ సంద్రభం గా వ్రమను కోరారు.
సౌర సంకేతిక పరిజ్ఞా న్న నిన అభివ్ృద్ధి చేయడంతో పాట్ట నైపుణ్యం పెంపు, శిక్షణ్
కారయక్రమాలలో పాల్గొ నందుకు కామనెాల్ి ఇన్ ఫ్రాస్టుర కచర పారు న్ రస ఛైరమన్ డాకుర జెఫ్రి క్లు మెంట్స సంసిద్ి త
వ్యకిం చేశారు. ఏపీలో మాన్వ్ వ్న్రుల సమరియం పెంపు కారయక్రమాలలో తమ దేశానిక్త చంద్ధన్
సంసథ లు ఆసక్తి గా ఉన్ననయని ఆయన్ ముఖ్యమంత్రిక్త చపాపరు. భవిష్యత్తి రవాణా అవ్సరాలను ద్ృష్టు లో
ఉంచుకుని ఆ మేరకు ఏపీలోని వ్ృతిి నిపుణులకు తగన్ శిక్షణ్ ఇచేచం దుకు నియో ఎక్టస క్రాఫ్టు డైరెకు ర
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ఫరీన్న సజ్ఞా ద్ ముందుకొచాచరు. సమరు సిటీ ట్రాన్స పోరుు వ్యవ్సథ ఏరాపట్టకు అవ్సరమైన్ న్వీన్
సంకేతిక పరిజ్ఞా న్న నిన అంద్ధంచేందుకు సిద్ిం గా ఉన్ననమని చపాపరు. రదీీ ఇబబం దుల్లు ని , కాలుష్య
రహిత స్తరక్షిత రవాణావ్యవ్సథ ను అభివ్ృద్ధి చేసి మ ని తెలిపారు. విశాఖ్పటనం ప్రత్యయక ఆరిథ క
మండలిలో బయో డీజిల్ యూనిట్ ఏరాపట్టకు ఆసక్తి గా ఉన్ననమని అద్వా త్ బయో ఫ్యయయెల్స లిమిటెడ్
ఎగా క్యయటీవ్ డైరెకు ర స్తరేష్ మంగళగరి ముఖ్యమంత్రిక్త తెలిపారు. ఈ బృంద్ం సమరిపంచిన్
ప్రతిపాద్న్లను ముందుకు తీస్తకువెళు డా నిక్త అమర కవి నతృతాంలో సమన్ాయ కమిటీ ఏరాపట్ట
చేస్తకున్నట్టు చపాపరు. యూకే బృంద్ం అంద్ధంచిన్ ప్రతిపాద్న్లు, సలహాలపై సంతృప్తి వ్యకిం చేసిన్
ముఖ్యమంత్రి ప్రపంచంలోని అత్తయతి మ పద్ి త్త లను ఆంధ్రప్రదేశ కు తీస్తకురావాలన్న ఆలోచన్తో
పనిచేస్తి న్నట్టు చపాపరు.

