Office Of The Advisor (communications)
Govt. Of Andhra Pradesh

1

PRESS RELEASE

కియో అనుబంధ పరిశ్రమల పెట్టుబడి

రూ.4,995.20 కోట్టు
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తొలిరోజు కొరియా పర్యటన దిగ్విజయం
‘అనంత’లో లోకల్ ఫ్రండ్లు సస్టుయినబుల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్మార్టు సిటీ
ఒపపందాల విలువ రూ. 3000 కోట్టు
37 కంపెనీలతో ఇ.డి.బి లెటర్ట ఇఫ్ ఇంటెంట్

సియోల్, డిస్టంబర్ట 4: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తొలి రోజు పర్యటన సూపర్ట
హిట్ అయియంది. కొరియా పారిశ్రామికవేతతల నుంచి అనూహ్య సపందన లభంచింది. ముపఫయ్ ఏడు
కంపెనీలతో కూడిన పారిశ్రామిక గ్రూపుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకనమిక్ డెవలపమంట్ బోర్డు (ఏపీ ఇ.డి.బి)
‘లెటర్ట ఆఫ్ ఇంటెంట్’ తీసుకుననది. ఒపపందాల విలువ అక్షరాలా మూడు వేల కోటు రూపాయలుగా
అంచనా వేసింది. ఈ సంసథల దాిరా మొతతం 7,171 ఉద్యయగావకాశాలు లభస్మతయి.
సోమవార్ం తొలి సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి కియా మోటార్ట్ అనుబంధ సంసథల ప్రతినిధులతో
సమావేశమైనపుపడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అనుసరిసుతనన వాయపార్, వాణిజయ స్ననహ్పూర్ిక విధానాలను
వార్డ మదదతు పలికార్డ. మరో వైపు కియా అనుబంధ సంసథలు మొతతం కలిపి రూ.4,995.20 కోట్టు
పెట్టుబడులు పెటునునానయి.
నీటి శుధ్ధిపరిశ్రమలపై హేనోల్్ కెమికల్్ ఆసకిత
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో హేనో్ల్ కెమికల్్ ఎగ్వికూయటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్టుఫాని, జనర్ల్ మేనేజర్ట
గెనెబోక్ కిమ్ సమావేశమయాయర్డ. భార్త్ ఇపుపడు శకితస్మమరాిాలునన తయారీ కంద్రగా రూపందిందని,
భార్త్లో అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి ఆసకితగా ఉననట్టు స్టుఫాని చంద్రబాబుతో చెపాపర్డ. నీటి
శుదిికి ఉపయోగపడే ర్స్మయనాలు, స్మార్టు ఫోనలో వాడే పెయింట్ ను తయార్డ చేస్మతమని స్టుఫాని
వివరించార్డ. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సపందిసూత ఫిబ్రవరి 24, 25, 26 తేదీలలో విశాఖ్లో జరిగే సీఐఐ
భాగస్మిమయ సదసు్కు హాజర్డకావాలని సూచించార్డ.
గ్రాన సియోల్ (జిఎస్) ప్రెసిడెంట్ ఫోరెస్ు లిమ్ తదితర్డల భేటీ
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ఈ సమావేశం తర్డవాత గ్రాన సియోల్ (జీఎస్) ఇంజనీరింగ్ అండ్ కనస్టురక్షన కంపెనీ ప్రెసిడెంట్ ఫోరెస్ు
లిమ్, ఎగ్వికూయటీవ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్టు టె జిన కిమ్, హూన హాంగ్ హూ, సీనియర్ట వైస్ ప్రెసిడెంట్ లిమ్ చాంగ్
మినలు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో భేటీ అయాయర్డ. అథ్లుటకు
ు శిక్షణ ఇచేు స్నుడియం నిరాాణాలలో జి.ఎస్
కంపెనీ ప్రసిదిి చెందింది. ప్రధానంగా ఈ కంపెనీ ఇంజనీరింగ్, నిరాాణ ర్ంగంలో ఉంది. ఆఫ్రికా, దక్షిణ
అమరికాలతో పాట్ట ముంబై, ఢిల్లులలో జీఎస్ కు కారాయలయాలునానయి. అమరావతి క్రీడానగర్ంలో
పాలుపంచ్చకోవచుని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచించార్డ. వంతెనలు, ర్హ్దార్డలు వంటి మౌలిక
వసతుల నిరాాణాలోు భాగస్మిములు అయ్యందుకు అవకాశాలు ఉనానయని వివరించార్డ.
‘అనంత’లో లోకల్ ఫ్రండ్లు సస్టుయినబుల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్మార్టు సిటీ
బీటీఎన కంపెనీ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెకుర్ట ప్రొఫెసర్ట వై కిమ్తో ముఖ్యమంత్రి సమావేశమయాయర్డ.
దేశంలో మొదటి లోకల్ ఫ్రండ్లు సస్టుయినబుల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్మార్టు సిటీని అనంతపుర్ములో ఏరాపట్ట
చేస్నందుకు ప్రతిపాదించ్చ.దక్షిణకొరియా-ఇండియా మధయ 10 బిలియన డాలర్ు ఆరిథక సహాయ
ఒపపందంలో భాగంగా ఆ సిటీ ఏరాపట్ట కానుననది. పరిశ్రమల శాఖ్, ఈడ్లబీలకు తగు ప్రతిపాదనలు
అందించాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించార్డ.
పోసోో దేవూ ఎగ్వికూయటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ భేటీ
ఎల్.ఎన.జి వాల్ి చెయినపై ఆసకిత
ఆ తర్డవాత ముఖ్యమంత్రితో పోసోో దేవూ సంసథ ఎగ్వికూయటీవ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జూ సీ బో
సమావేశమయాయర్డ. భార్త్లో ఎల్ఎనజీ వాల్ి చెయిన బిజినెస్పై పోసోో ఆసకిత ప్రదరిశంచింది. ఉకుో,
ర్స్మయనాలు, ఇంజనీరింగ్, నిరాాణ ర్ంగాలలో పాట్ట కమోడిటీ ట్రేడింగ్లో పోసోో సంసథకు
విశేషానుభవం ఉంది. డౌన స్ట్ురమ్ పెట్రో కెమికల్్ ఇండస్ట్ురపై సంసథ ఆసకిత చూపగా,కాకినాడ పరిసర్
ప్రంతాలలోని పెట్రో కారిడార్టలో అవకాశాలు విసతృతంగా ఉనానయని సంసథ ప్రతినిధులకు సీఎం
వివరించార్డ.
హ్యయసంగ్ సంసథ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జె జూంగ్ల్లతో సమావేశం
తర్డవాత హ్యయసంగ్ సంసథ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జె జూంగ్ ల్లతో ముఖ్యమంత్రి సమావేశమయాయర్డ. నైలాన
పాలిసుర్ట, పవర్ట సిసుమ్ అంశాలలో హ్యయసంగ్కు అనుభవం ఉంది. టెక్్టైల్్, గారెాంట్ పరిశ్రమలపై
ఆసకితగా ఉనానమని, భార్త్లో తమ యూనిటును పెట్ుందుకు తగ్వన ప్రదేశం కోసం అనేిషిసుతనానమని
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హ్యయసంగ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు తెలిపార్డ. ఏ రాష్ట్రం ఇవిలేనంత ఆకర్షణీయమైన పాయకజ్
ఇస్మతమని, ఏపీకి వచిు పెట్టుబడులు పెటాులని ముఖ్యమంత్రి విజఞపిత చేశార్డ.
భౌగోళిక స్మనుకూల అంశాలు అనేకం ఏపీలోనే ఉనానయని, బ్రండిక్్ ఇపపటిక వచిుందని, కొతతగా కియా
వచిుందని ముఖ్యమంత్రి వివరించార్డ. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బృందంలో ఆరిథకమంత్రి యనమల
రామకృష్ణుడు, వాణిజయం, పరిశ్రమలు, ఆహార్శుదిి శాఖ్ల మంత్రి అమర్నాథరెడిు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతి
సలహాదార్డ డాకుర్ట పర్కాల ప్రభాకర్ట, సీఎంవో ముఖ్య కార్యదరిశ జి. స్మయిప్రస్మద్, పరిశ్రమల శాఖ్
కార్యదరిశ స్మలాన ఆరోకియా రాజ్, ఈడ్లబీ సీఈవో జాసిత కృష్ుకిశోర్ట, ఏపీఐఐసీ ఎండ్ల అహ్ాద్ బాబు
ఉనానర్డ.

