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PRESS RELEASE

పెట్టుబడుల్లో కొరియాకు అగ్ర ప్రాధాన్యం
పరిశ్రమల స్థాపన్కు ఏపీ ఓపెన్ డోర్ పాలసీ
సంగిల్ డెస్క విధాన్ంతో 23,414 అనుమతులు
ఇంధన్ రంగంల్ల ఏపీ నంబర్-1
పెట్టుబడులు పెట్ుందుకు తరలిరావాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపు

సయోల్, డిసంబర్ 5: న్వాయంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి పెట్టుబడులతో వచ్చి పరిశ్రమల స్థాపన్ చేసే
అంశంల్ల దక్షిణ కొరియాకు అగ్రప్రాధాన్యతనిస్థామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు
నాయుడు స్పష్ుం చేశారు. ఓడరేవులు, ఓడరేవు ఆధారిత పరిశ్రమల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు కొరియా ఆదరశమని,
తమ రాష్ట్రంల్ల 14 ఓడరేవులను అభివృద్ధి చేస్తాన్నట్టో, వీటిల్ల ఇపపటికే 6 ఓడరేవులు విస్ాృతంగా
కారయకలాపాలు కొన్స్థగిస్తానానయని చంద్రబాబు వివరించారు.
మంగళవారం బూస్న్ సటీల్ల ఏరాపట్ట చేసన్ బిజినస్ సమినార్ ల్ల మాట్లోడుతూ దేశ జనాభాల్ల
నాలుగోశాతం ఆంధ్రప్రదేశ్ల్లనే ఉందని, విసీారణంల్ల ఎనిమిదో పెదద రాష్ట్రమని, భారతదేశ తీర ప్రాంతంల్ల
13 శాతం తమ రాష్ట్ర సంతమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. ‘భారతదేశంల్ల వయవస్థయరంగం
ఎపుపడూ ఒక స్వాలే. అలాంటి రంగంల్ల సైతం ఏపీ రండంకెల వృద్ధి రేట్టను న్మోదుచేస్తాన్నద్ధ. దేశంల్ల
మరే రాష్ట్ుానికి స్థధయం కాన్ంతగా వయవస్థయ రంగంల్ల 25.6 శాతం వృద్ధి స్థధంచ్చంద్ధ. మేము స్పష్ుమైన్
లక్ష్యయలను నిరేదశంచుకునానం.
ఆంధ్రప్రదేశ్ను 2022 నాటికి దేశంల్లని మూడు అగ్రగామి రాష్ట్ుాల్లో ఒకటిగా, 2029 కలాో దేశంల్లనే
అతుయతామ రాష్ట్రంగా, 2050 నాటికి అతుయన్నత ప్రమాణాలు గల ప్రపంచ గమయస్థాన్ంగా మలచాలని
ముందుచూపుతో కృషి చేస్తానానం’ అని ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం వివరించారు. 15 ఏళో పాట్ట 15% శాతం వృద్ధి
రేట్ట స్థధంచాలన్నదే లక్ష్యమని, 80 శాతం ప్రజా స్ంతృప్తా లక్ష్యంగా పనిచేస్తాన్నట్టో చంద్రబాబు తెలిపారు.
కుట్టంబ వికాస్ం, స్మాజ వికాస్ం ఇండికేటరుోగా తీస్తకుని, స్ంతోష్ సూచ్చకను ముందు పెట్టుకుని
పనిచేస్తాన్న విధానానిన బిజినస్ సమినార్ ప్రతినిధులకు తెలిపారు. ప్రజా స్ంతృప్తా అంతిమ లక్ష్యంగా కృషి
చేస్తానానమని, పరిశ్రమలు నలకొలేపందుకు వచేివారికి 21 రోజులల్ల సంగిల్ డెస్తక పోరుల్ ద్వారా అనిన
అనుమతులను ఇస్తాన్నట్టో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెపాపరు.
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పెట్టుబడులు పెట్ువారికి పరిశ్రమలకు అనుమతినిచేి ప్రక్రియల్ల ఎకకడా ఎలాంటి ఇబబందులు
ఉండవని, ఇపపటి వరకు 23,414 అనుమతులు ఇచ్చిన్ట్టో, 6 మాస్థలల్ల 98.06 శాతం, ఈ రండు నలలల్ల
నూటికి నూరుశాతం స్థఫీగా అనుమతులు అంద్ధంచ్చ చరిత్ర స్ృషిుంచ్చన్ట్టో తెలిపారు. ఏపీల్ల ఎపుపడూ
పెట్టుబడులకు సేనహపూరాక వాతావరణం ఉంట్టందని, అందుకే సీఎన్బీసీ తమ రాష్ట్ుానికి ‘సేుట్ ఆఫ్ ద
ఇయర్’ పురస్థకరం ఇచ్చిన్ట్టో, ఎఫ్డీఐ 3 అగ్రశ్రేణి రాష్ట్ుాలల్ల ఒకటిగా గురిాంచ్చందని, ‘ఈజ్ ఆఫ్
డూయంగ్ బిజినస్’ల్ల అగ్రస్థాన్ం తమదేన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెపాపరు. విదుయత్ రంగంల్ల ఏ
అవారుు ఉనాన అద్ధ ఆంధ్రప్రదేశ్నే వరిస్ాందని, ఈ మూడేళోల్ల అలా 26 పురస్థకరాలు వచాియని
వివరించారు.
ఏపీ స్మరిత తెలుస్తకోవాలంట్ కియో ను అడగండి
మౌలిక స్దుపాయాల కలపన్, పెట్టుబడులకు, వాయపారాలకు సేనహపూరాక వాతావరణం కలిపంచడంల్ల
ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థమరాియనిన కియో మోట్లర్్ గురిాంచ్చందని, ఏపీ స్మరితను తెలుస్తకోవాలంట్
కియోప్రతినిధులను అడగినా చెబుతారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అనానరు. రహద్వరులు, రైలు
మారాాలు, ఓడరేవులు, విమానాశ్రయాలు, ఇతర మౌలిక స్దుపాయాలతో అనిన ప్రాంతాలకు అనుస్ంధాన్ం
కలిగిన్ రాష్ట్రం దక్షిణాద్ధన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రమేన్నానరు. ఏపీల్ల పారిశ్రామికంగా ఉతామ విధాన్ం అమలుల్ల
ఉందని, పెట్టుబడులకు ముందుకొచేి పారిశ్రామికవేతాలకు అతుయతామ పాయకేజీ ఇస్థామనానరు. రాష్ట్రంల్ల
కొలువుదీరుతున్న పరిశ్రమల గురించ్చ రంగాలవారీగా ఆటోమొబైల్ రంగంల్ల ఇస్తజు, కియా, హీరో,
భారత్ బంజ్, అమరరాజా, అపోల్ల తద్ధతర ద్ధగాజ ఆటో కంపెనీలు వచాియని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.
‘ఆటోమొబైల్ తరువాత వయవస్థయాధారిత, ఆహారశుద్ధి పరిశ్రమలు వస్తానానయ. గుడుో, పండుో, ఉద్వయన్
ఉతపతుాలల్ల అగ్రగామిగా ఉండటం మాకు కలిసవచేి అంశం. వస్త్ర పరిశ్రమ, మొబైల్ పరిశ్రమలు కూడా
రాష్ట్ుానికి పెదదఎతుాన్ వచాియ. ఫాక్్కాన్, ఎంఐ, జియోనీ తద్ధతర స్ంస్ాలు వచాియ’ అని చంద్రబాబు
ప్తర్కకనానరు.
స్ంక్షోభానిన అవకాశంగా మలుచుకొని అభివృద్ధి
‘ఇరవై ఏళో క్రితం నేను ఎన్నన స్ంస్కరణలు తీస్తకొచాిను. జంట న్గరాలకు సైబరాబాద్ అనే మర్కక
న్గరానిన చేరాిను. ఆన్ ఫలాలను ఇపుపడు హైదరాబాద్ అనుభవిస్ాంద్ధ. విభజన్ తరువాత మళ్లో జీరో
నుంచ్చ నా పని మొదలంద్ధ. ఒక స్ంక్షోభంల్ల మా ప్రయాణానిన ఆరంభించాం. ఐతే అదే స్ంక్షోభానిన
అవకాశంగా తీస్తకునానం. కొరియా కూడా ఈ కష్టులను ఎదుర్కకంద్ధ’ అని చంద్రబాబు అనానరు.
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‘అయన్పపటికీ అభివృద్ధి అనూహయంగా జరిగింద్ధ. శరవేగంగా దేశం అభివృద్ధి చెంద్ధంద్ధ. ఇద్ధ ఇకకడి
పాలకులు, అభివృద్ధిల్ల భాగస్థాములన్ మీ అందరి వలోనే స్థధయమైంద్ధ. మేమిపుపడు ఆ సూూరిాని తీస్తకుని
అభివృద్ధి బాటల్ల ఉనానం. న్వ రాష్ట్రం న్వాయంధ్రప్రదేశ్ను నిరిమంచే క్రతువుల్ల మీరు కూడా భాగస్థాములు
కావాలని కోరుతునానను’ అని ముఖ్యమంత్రి వివరిస్తాన్నపుపడు బిజినస్ సమినార్ల్ల పాల్గాన్న ప్రతినిధులు
శ్రదిగా వినానరు. తమ రాష్ట్రంల్ల గొపప వన్రులు ఉనానయ. అనేక అంశాలల్ల స్థనుకూలతలు ఉనానయ.
974 కి.మీ కోస్థాతీరం తమకు అదన్పు వన్రు అని, ఆంధ్రప్రదేశ్ల్ల శాంతి భద్రతల ఇబబంద్ధ, కారిమక అశాంతి
లేనే లేవని, శాంతియుతంగా వుండే పారిశ్రామిక వాతావరణం తమ రాష్ట్రంల్ల ఎపుపడూ వుంట్టందని
ముఖ్యమంత్రి స్పష్ుం చేశారు.
రాజధానికి భూస్మీకరణ
మాపై ప్రజావిశాాస్థనికి నిదరశన్ం
రాజధాని నిరామణానికి తగిన్ంత ప్రభుతాం దగార తగిన్ంత భూమి లేదని, భూముల సేకరణకు తగిన్నిన
నిధులు కూడా లేని స్ంక్షోభ పరిసాతిల్ల తాను ఇచ్చిన్ ఒకే ఒకక పిలుపుతో 33 వేల ఎకరాల భూమిని రైతులు
స్ాచఛందంగా ముందుకొచ్చి ప్రభుతాానికి అంద్ధంచారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. అద్ధ తమపై
ప్రజలు ఉంచ్చన్ విశాాస్థనికి ఉద్వహరణ అని చెపాపరు. అమరావతిని ప్రపంచంల్లని అతాయధునిక 5
న్గరాలల్ల ఒకటిగా ఉండేలా నిరిమస్తానానమని, ప్రపంచం దృషిుని తమవైపు తిపుపకోగలిగామనానరు.
ఐటీ, ఐఓటీతో జవాబుద్వరీ పరిపాలన్
పారదరశక పరిపాలన్కు, పాలన్ల్ల జవాబుద్వరీ తనానికి భారత్ ల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాం ఒక రోల్
మోడల్ గా నిలిచ్చందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెపాపరు. ఐటీ,ఐవోటీ పరిజాాన్ంతో,
వినియోగించుకుని పారదరశక పాలన్ అంద్ధస్తాన్న ప్రభుతాం తమద్ధ అని అనానరు. ఇ-ఆఫీస్త, డిజిటల్
కాోస్తరూమ్స్, డ్రోనుో ఉపయోగిస్తాన్నట్టో, రియల్ టైమ్స గవరనన్్ అమలుచేస్తాన్నట్టు తెలిపారు. పౌరులు
ప్రభుతాంతో నేరుగా మాట్లోడే వయవస్ాను ఏరాపట్టచేశాం. అవినీతికి తావులేదు. అతయంత పారదరశకంగా
ఆన్లన్ల్ల అనీన అందుబాట్టల్ల ఉంచుతునానం. మీకు ఒకక ఫోన్ కాల్, మెసేజ్తో అందుబాట్టల్ల ఉంట్ల.
దక్షిణకొరియా ఏపీకి న్మమకమైన్ వాయపార భాగస్థామి అవుతుందనే న్మమకం నాకు ఉంద్ధ. ప్రతి ఒకకరూ
ఒకొకకక ప్రాజెకుుతో మా రాష్ట్ుానికి రండి. పెట్టుబడులు పెటుండి. మేము ఎంత స్మరుిలమో, మా రాష్ట్రంల్ల
వాయపారం ఎంత స్తలభతరమో మా రాష్ట్ుానికి వచ్చి మీరే ప్రతయక్ష్ంగా చూడండి’ అని ముఖ్యమంత్రి
చంద్రబాబు వివరిసూా ప్రస్ంగం ముగించారు. కొరియా పరయటన్ల్ల ముఖ్యమంత్రి బృందంల్ల ఆరిాకమంత్రి
యన్మల రామకృష్ణణడు, వాణిజయం, పరిశ్రమలు, ఆహారశుద్ధి శాఖ్ల మంత్రి అమరనాథరడిు, ఆంధ్రప్రదేశ్
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ప్రభుతా స్లహాద్వరు డాకుర్ పరకాల ప్రభాకర్, సీఎంవో ముఖ్య కారయదరిశ జి. స్థయప్రస్థద్, పరిశ్రమల శాఖ్
కారయదరిశ స్థలమన్ ఆరోకియా రాజ్, ఈడీబీ సీఈవో జాసా కృష్ణకిశోర్, ఏపీఐఐసీ ఎండీ అహమద్ బాబు
ఉనానరు.

