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బూసన్, ఏపీ భాయి భాయి
కొరియాలో ఏపీ సీఎం రండోరోజు పర్యటన
ఏపీ ప్రభుత్వ రోడ్ షో, బిజినెస్ సెమినార్ లో పాల్గొనన ముఖ్యమంత్రి
చంద్రబాబు డైనమిక్ లీడర్: బూసన్ సిటీ వైస్ మేయర్ కిమ్ యంగవాన్ ప్రశంస
సియోల్, డిసెంబర్ 5: నవాయంధ్రలో పెట్టుబడుల ఆకర్షణ ధ్యయయంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృదేే
లక్ష్యంగా ప్రార్ంభమైన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కొరియా పర్యటన మంగళవార్ం రండో రోజుకు
చేరింది. దక్షిణ కొరియాలో ఏడుననర్కు, (భార్త్ కాలమానం ప్రకార్ం తెలలవారు జామున నాలుగు
గంటలకు ముఖ్యమంత్రి కార్యక్రమాలు ఆర్ంభమయాయయి. దక్షిణకొరియా పారిశ్రామిక నగర్ం
బూసన్ సందర్శనకు సియోల్ నంచి సీీడు ట్రైనలో ముఖ్యమంత్రి బృందం బయల్దేరి వెళ్లంది.
బూసన్లో ఎంబసీతో కలిసి ఏపీ ప్రభుత్వం సంయుకతంగా నిర్వహంచిన రోడ్ షో/బిజినెస్
సెమినార్లో చంద్రబాబు పాల్గొనానరు. బూసన్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ వైస్ మేయర్ కిమ్ యంగవాన్
ప్రసంగిస్తత ఏపీ ముఖ్యమంత్రి ‘డైనమిక్ లీడర్’ అని ప్రశంసించారు. కొరియా, ఏపీ మధ్య అనేక
సారూపయత్లు ఉనానయని చెపాీరు. వైదయ-ఆరోగయ ర్ంగం, వయవసాయం, పునరుత్పీదక విద్యయత్,
ఓడరేవులు, నగరాల అభివృదిే లంటి అనేక అంశాలలో పర్సీర్ సహకార్ం ఆవశయకత్న
వివరించారు.
బూసన్, ఏపీ మధ్య పర్సీర్ అనబంధ్ం ఉభయులకూ ఉపయుకతంగా ఉండేల
ప్రయత్ననద్దేమనన కిమ్ మాటలన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సానకూలంగా సీందిస్తత
సావగత్నంచారు. దక్షిణ కొరియాలో భార్త్ రాయబారి దొరైసావమి మాట్లలడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దక్షిణకొరియాలోని క్రియాశీల నగర్మైన బూసన్న
సందరిశంచడం త్మకంతో సంతోషంగా ఉందనానరు. క్రియాశీలత్, సాంకేత్నకత్, బాహయ
ప్రపంచంతో సంబంధాలు, ఓడరేవుల అభివృదిే త్దిత్ర్ అంశాలలో బూసన్ సిటీకి, ఏపీకి
సారూపయత్ ఉననదని దొరైసావమి వివరించారు. భార్త్లో వాయపార్ం చేయాలనకుంటే ఏపీని
మించిన ప్రాంత్ం మరొకటి ల్దదని కొరియన్ పారిశ్రామికవేత్తలకు దొరైసావమి సీషుంచేశారు.
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ఏడాది పడుతందని భావిస్తత 3 నెలలోలనే పూరితచేసిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం
‘కియా’కు ఇచిిన ఎగుడు దిగుడుగా ఉనన ప్రాంత్పనిన చద్యన చేయడానికి కనీసం ఏడాదైనా
పడుతందని భావిస్తత, చంద్రబాబు నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం కేవలం 3 నెలలలోనే ఆ పని
పూరితచేయడ విశేషమని, ఆయన క్రియాశీలత్కు, వేగవంత్మైన పనివిధానానికి ఇదే నిదర్శనమని
దొరైసావమి ప్రశంసించారు. ‘కియా మోట్లర్్’కు కేట్లయించిన అభివృదిే పనల విశేషాలపై
బిజినెస్ సెమినార్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక అభివృదిే, మౌలిక సద్యపాయాల సంసథ లఘుచిత్రానిన
ప్రదరిశంచింది.
కొరియన్ భాషలో పలకరించిన చంద్రబాబు
బిజినెస్ సెమినార్కు హాజరైన వారిని కొరియన్ భాషలో ‘ఆన్ యోంగ హో స్త’ (Aan Yong
ho sei) అంటూ పలకరించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పలకరించడంతో వారు హర్షధావనాలు
చేశారు. మళ్లల కొరియా వచేిపుీడు కొరియన్ భాషలో ఇంత్కంటే మెరుగాొ మాట్లలడుత్పనని
ముఖ్యమంత్రి చెపీడంతో కర్త్పళధ్వనలతో సావగత్నంచారు. ఇదిల ఉంటే త్రుుమా చేసిన
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రెజంటేషన్న బిజినెస్ సెమినార్కు హాజరైన పారిశ్రామికవేత్తలకు
కొరియన్ భాషలో అందజేయడం విశేషం. కొరియన్ పారిశ్రామికవేత్తలన ఆకట్టుకోవడానికి వారి
భాషలోనే ఏపీ సానకూలంశాలన వివరించడం ద్దవరా పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు ముఖ్యమంత్రి
త్నదైన శైలిలో ప్రయత్ననంచారు. బిజినెస్ సెమినార్లో ముంద్యగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబున
కౌని్ల్ జనర్ల్ జియోంగ డియోక్ మిన్ సాదర్ంగా సావగత్నంచారు.
ముఖ్యమంత్రి బృందంలో ఆరిథకమంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు, వాణిజయం, పరిశ్రమలు,
ఆహార్శుదిే శాఖ్ల మంత్రి అమర్నాథరడిి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సలహాద్దరు డాకుర్ పర్కాల
ప్రభాకర్, సీఎంవో ముఖ్య కార్యదరిశ జి. సాయిప్రసాద్, పరిశ్రమల శాఖ్ కార్యదరిశ సాలమన్
ఆరోకియా రాజ్, ఈడీబీ సీఈవో జాసిత కృషుకిశోర్, ఏపీఐఐసీ ఎండీ అహమద్ బాబు ఉనానరు.

