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దుబాయ్, ఫిబ్రవరి 8 : ఆరు ఖండాలు, 40 దేశాల్లో ని నౌకాశ్రయాల్లో మెరైన్, ఇన్ లండ్
టెరిినళ్ో ను కలిగి, సప్ో య్ చైన్ ద్వారా అంతరాా తీ య వాణిజ్యానికి మార్గం సుగమం చేయండంల్ల
ముఖాపాత్ర పోషిసుు నన డీపీ వర్ల్డ , ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాం సంయుకు భాగస్వామాంతో కార్ాబ ందం
ఏరాాటంది. సంయుకు కార్ా బ ందంల్ల ఏపీ ప్రభుతా మౌలిక సదుపాయాల శాఖ ముఖాకార్ాదరిి
అజయ్ జైన్, డీపీవర్ల్డ సీఈవో యువరాజ్ వున్ననరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్ల పెట్టు బ డులు పెట్ుం దుకు, వివిధ
అంశాలల్ల కలిసి ప్నిచేసందుకు ముఖామంత్రి న్నరా చంద్రబాబు న్నయుడు గత దుబాయ్
ప్ర్ాటనల్లనే డీపీ వర్ల్డ సంసిదధ త వాకుం చేసింది. ఏపీల్ల తమ సంసథ కార్ాకలపాల విసు తికి వంటనే
ఒక బ ంద్వనిన ప్ంపిస్వు మ ని ముఖామంత్రి తాజ్య ప్ర్ాటనల్ల డీపీ వర్ల్డ చైర్ిన్ సులున్ బిన్
సులేయామ వలో డంచారు. సోమవార్ం భార్త్ వసుు నన డీపీ వర్ల్డ ప్రతినిధి, ఏపీ అధికారుల బ ంద్వనిన
కలుసుకుని చరిచం చనుననట్టు సులేయామ తెలిపారు.
ఏపీల్ల కనీసం మూడు చోటో లజిసిు క్ పారుులను ఏరాాట్ట చేయాలని, ఒక పారిశ్రామిక సెజ్
ఏరాాట్ట అంశానిన ప్రిశీలించాలని సులేయామ కు ముఖామంత్రి సూచంచారు. మూడు నెలల్లో దీనిపై
నిర్ణ యం తీసుకోవాలని కోరారు. అలగే విశాఖల్ల జరిగే సీఐఐ భాగస్వామా సదసుుల్ల పాల్గగ న్న లని
సులేయామ ను ముఖామంత్రి ఆహ్వానించారు.
ఓడరేవులకు వసుు సర్ఫరా చేసందుకు భార్త్ నౌకాశ్రయాలు ఎదుర్ుంట్టనన ప్రధాన
అడడం కులను ముందుగా తొలగించాలని, లజిసిు క్ు, పారిశ్రామిక పారుులను నిరిించాలిున అవసర్ం
వుందని ఈ సందర్భం గా సులున్ బీన్ సులేయామ ముఖామంత్రితో అన్ననరు. ప్రప్ంచ వాాప్ుం గా వునన
నౌకాశ్రయాలు అభివ దిధ చంద్వయంట్ కేవలం ఈ సదుపాయాల కలాన వలేో న ని జబల్ ఆలీ పోరుు ను
ఉదహరించారు. ముఖామంత్రితో భేటీల్ల డీపీ వర్ల్డ గ్రూపు డప్యాటీ ఛీఫ్ ఫైన్ననిియల్ ఆఫీసర్
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రాజ్ జిత్ సింగ్ వాలియా, కార్ారేట్ ఫైన్నన్ు, బిజినెస్ డెవలప మెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గౌర్వ్ ఖన్నన
వున్ననరు.
విశాఖ కనెానిన్ సెంటర్ ఆక తులు సిదధం
విశాఖ మహ్వనగర్ంల్ల లులూ గ్రూపు ఏరాాట్ట చేసుు నన కనెానిన్ సెంటర్ కు సంబంధించన
నిరాిణ ఆక తులు సిదధ మ యాాయి. వీటిని దుబాయ్ ప్ర్ాటనల్ల వునన ముఖామంత్రికి ఆ సంసథ
ప్రతినిధులు చూపించారు. మరోవైపు విశాఖల్ల ఈనెల 26న లులూ కనెానిన్ సెంటర్ నిరాిణానికి
ముఖామంత్రి శంకుస్వథ ప్ న చేస అవకాశం వుంది.
ముఖామంత్రి బ ందంల్ల ఆరిధ క శాఖ మంత్రి యనమల రామక ష్ణణ డు , ప్రభుతా సలహ్వద్వరు
డాకుర్ ప్ర్కాల ప్రభాకర్, ముఖామంత్రి ముఖా కార్ాదరిి జి. స్వయిప్రస్వద్, మౌలిక వసతుల శాఖ
ముఖా కార్ాదరిి అజయ్ జైన్, ఏపీఈడీబీ సీఈవో జ్యసిు క ష్ణ కిషోర్ వున్ననరు.

