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Press Release

సిఐఐ సదస్సుకు రండి, పెట్టుబడులు తండి

అందాల, ఆహ్లాద ఆంధ్రప్రదేశ్ మీది, సానుకూలత సృష్ుంచే భరోసా నాది
రాష్ట్రం చిన్నదనుకోవద్దు, మా లక్ష్యాలు పెదువి
బిజినెస్ లీడర్సు ఫోరం రోడషోలో ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబు
ద్దబాయి, ఫిబ్రవరి 8: ‘మీరు సమరిపంచే పత్రాలను పరిశీలిసాతం. పెట్టుబడులు తండి. అనుమతులు,
వావసాాపన్ అంశాలకు నేను భరోసాగా ఉంటాను. ఆ బాధ్ాత నాది’ అని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్ామంత్రి
నారా చంద్రబాబు నాయుడు సపష్ుం చేశారు. ‘మా రాష్ట్ర పారిశ్రామిక రాజధాని విశాఖ్లో ఈ నెల
24,25,26 తేదీలలో ప్రతిష్ఠాతమకంగా నిరవహిస్సతన్న సీఐఐ సదస్సుకు మీరు తపపక రావాలి’ అని
ముఖ్ామంత్రి ఆహ్లవనించారు. యు.ఎ.ఇ బిజినెస్ లీడర్సు ఫోరం ఆధ్వరాాన్ ‘ఆంధ్రప్రదేశ్లో
అవకాశాలు- ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబుతో మాటా మంతీ’ అనే ఇతివృతతంతో గురువారం ద్దబాయిలో
ఏరాపటైన్ రోడషోలో ఆయన్ పాల్గొని మాటాాడారు. మాది అందమైన్, ఆహ్లాద రాష్ట్రం. పెట్టుబడులకు
చకకని గమాసాాన్ంగా ఎంచుకోండి’ అని సీఎం పిలుపునిచాారు. గల్ఫ్ లో సిారపడిన్ భారతీయ సంతతి
వాణిజావేతతలనుదేుశంచి మాటాాడుతూ ‘ఈ గడడ మీ ఎద్దగుదలకు అవకాశాలను కలిపంచింది.
అంద్దవలా ఈ దేశానికి విధేయంగా ఉండండి. జన్మనిచిాన్ జన్మభూమి భారత్ ను మాత్రం మరిాపోవద్దు.
భారత్ నుంచి వచిా ఇకకడ సిారపడడ ప్రతి పారిశ్రామిక వేతత, ప్రతి వాణిజావేతత ఒక యూనిటను
ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెలకొల్పపలన్నది నా సవపనం’ అని చంద్రబాబు సపష్ుం చేశారు.

మా లక్ష్యాలు పెదువి

తాను తొమిమదేళ్లా ఉమమడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్ామంత్రిగా పనిచేశాన్ని, ఇకకడ ఉన్న అనేక మందికి
తన్ విధానాలు, పనితీరు తలిసిన్వేన్ని చంద్రబాబు అనానరు. నాటి ప్రపంచ ధోరణులను అనుసరించి
పాతికేళ్ా భవిష్ాతుతను ముందే ఊహించి ఐటి విపావ విజయవంతానికి తోడపడాడన్ని, సైబరాబాద్ నిరిమంచి
హైదరాబాద్ను ఐటిరంగానికి ఒక ప్రధాన్ చిరునామాగా నిలిపిన్ట్టా చంద్రబాబు గురుతచేశారు.
ప్రస్సతతం ఆనాటి రాష్ట్రంలోని 60% మాత్రమే ఉన్న రాష్ట్ుానికి ముఖ్ామంత్రిగా ఉనానను. అయినా
భవిష్ాతుత దారశనికతతో అభివృదిికి 2022, 2029, 2050 వరకూ సపష్ుమైన్ లక్ష్యాలు ఏరపరుచుకుని
ముంద్దకు సాగుతున్నట్టా వివరించారు.
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తాము ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్’లో నెంబర్స-1 గా ఉనానమని, ప్రఖ్యాత ‘లీ కావన్ యీ
స్కకల్ఫ ఆఫ్ పబిాక్ పాలసీ’ వారి సహకారం తీస్సకుంట్టన్నట్టా వివరించారు. తాము సంతంగా ‘పబిాక్
సర్వవస్ డెలివర్వ ఆరిడనెన్ు’ తీస్సకొచాామని, ఇంద్దవలా ప్రభుతవం మరింత బాధ్ాతాయుతంగా
పనిచేస్సతన్నదని అనానరు. వావసాయ, ఆహ్లర శుదిి, ఏరో స్పపస్, రక్షణ రంగాలపై నిశత దృష్ు పెటిు
పనిచేస్సతన్నట్టా, ఇంధ్న్, ఐటీ, లైఫ్ సైనెుస్, తోలు శుదిి పరిశ్రమల రంగాలపై కూడా ప్రతేాక శ్రదితో
పనిచేస్సతన్నట్టా, స్కక్షమ, మధ్ా తరహ్ల పరిశ్రమలను విసతృతంగా ప్రోతుహిస్సతనానమని, తమ కృష్తో
రాష్ట్రంలో ఇపపటికే కియా, ఇస్సజు, అపోలో టైర్సు, వంటి పరిశ్రమలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొలువు తీరాయని,
గమేష్ (Gamesha) స్సజలిన్ కంపెనీలు ఇంధ్న్ రంగంలో తమతో కలసి పనిచేస్సతనానయని
ముఖ్ామంత్రి వివరించారు.
పారిశ్రామికాభివృదిికి దనునగా విసిఐసి, బి.సి.ఐ.సి
ఏపీలో పరిశ్రమల సాాపన్కు, వాాపార నిరవహణకు అతాంత అనుకూల వాతావరణం నెలకొల్పపమని,
ఒకోక ప్రంతంలో ఒకోక రంగం నెలకొనేల్ప చరాలు తీస్సకుంట్టన్నట్టా సీఎం చంద్రబాబు తలిపారు.
ఆటోమొబైల్ఫ రంగానికి అన్ంతపురం, సౌర విద్దాత్ రంగానికి కర్ననలు అనువైన్విగా గురితంచి అకకడ
ఆయా పరిశ్రలు నెలకొలపడానికి అనేక చరాలు తీస్సకునానమని, తమ కృష్ ఫలిస్తందని అనానరు. ప్రతి
జిల్పాకు ఒక పారిశ్రామిక కాసుర్స ఏరాపట్ట చేస్సతనానమని, విశాఖ్పట్నం, చెనెనన పారిశ్రామిక కారిడార్స
(VCIC) , బంగుళూరు, చెనెనన పారిశ్రామిక కారిడార్స (BCIC) కారిడారుా ఆంధ్రప్రదేశ్
పారిశ్రామికాభివృదిికి బాట్వేస్సతనానయని సీఎం అనానరు. రాష్ట్రంలో రక్షణ, ఏరో స్పపస్ రంగాల అభివృదిికి
అనుకూల వాతావరణం ఏరపరిచామని చంద్రబాబు అనానరు.
ఉతతరాంధ్రలో జీడిపపుప, మామిడి, చెరుకు, కొబబరి ప్రస్పసింగ్, తూరుప, పశామ గోదావరి
ప్రంతంలో వరి, కొబబరి, అరటి, పామ్ ఆయిల్ఫ శుదిి, రాయలసీమలో వేరు శన్గ, బొపాపయి, దానిమమ,
బతాతయి, మాంసం, డెయిర్వ పరిశ్రమల అభివృదిికి చరాలు తీస్సకునానమని ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబు
వివరించారు. దక్షిణ కోసాతలో స్సగంధ్ ద్రవాాలు, చెరుకు, మామిడి, అరటి వంటి ఆహ్లర శుదిి
పరిశ్రమలలో పెట్టుబడులకు మంచి అవకాశాలు ఉనానయని, పెట్టుబడి పెటాులనుకునే వారికి కావలసిన్
అనిన అనుమతులు, వసతులు వంట్నే కలిపసాతమని చంద్రబాబు భరోసా ఇచాారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ‘పెట్రో
హబ్’ గా మారే అవకాశాలు ఉనానయని సీఎం చెపాపరు. తమ రాష్ట్రంలో వస్త్ర పరిశ్రమలో విసాతర
అవకాశాలునానయని, విశాఖ్, ప్రకాశం, చితూతరులోా ఇపపటికే తయార్వ పరిశ్రమలునానయని,
అతుాన్నత ఖ్నిజ సంపద కలిగి ఉండట్ం తమ రాష్ట్ర ప్రతేాకత అని ముఖ్ామంత్రి తలిపారు. హ్లర్సడ వేర్స
తయార్వ రంగంలో మంచి అవకాశాలు ఉనానయని, ఇపపటికే ఫాక్ు కాన్ తమ రాష్ట్రంలో కారాకల్పపాలు
నిరవహిస్తందని అనానరు.
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జ్ఞాన్ కేంద్రంగా ఏపీ: ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబు
తమ రాష్ట్ుానిన జ్ఞాన్ కేంద్రంగా తీరిాదిదాులన్న ధేాయంతో పనిచేసతన్నట్టా ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబు తలిపారు.
ఈ దిశగా తాము ప్రతిభా సామరాిాలకు మెరుగుపెటిు శ్రేష్ుంగా తీరిాదిదేుంద్దకు 8 శ్రేష్ు వైజ్ఞానిక కేంద్రాలను
ఏరాపట్ట చేశామనానరు. ఈ కేంద్రాలోా దృష్ు కేంద్రీకరించిన్ ప్రధాన్ అంశంలో నాయకతవం, ఉతతమ
పదితులు, పరిశోధ్న్, సహకారం, శక్షణ ఇస్సతనానమనానరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 15
విశవవిదాాలయాలునానయని, ద్దబాయ్ నుంచి వస్సతన్న బి.ఆర్స షెటిు గ్రూప్ వైదా విజ్ఞాన్ విశవవిదాాలయానిన
నెలకొలపబోతోందని తలిపారు. హరిత, జల ఇతివృతాతలతో నిరిమస్సతన్న రాజధాని అమరావతి దేశంలోనే పెదు
హరిత క్షేత్ర న్గరమని అనానరు. ఇకకడ పెట్టుబడులు పెడితే ఎన్నన అవకాశాలు లభిసాతయని చెపాపరు. అనేక
ప్రతికూల పరిసిాతులున్నపపటికీ వాటికి ఎద్దరు నిలిచి ద్దబాయ్ అభివృదిి చెందిందని, కానీ అమరావతి న్గర
నిరామణానికి అనీన అనుకూల్పంశాలే ఉనానయని ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబు వివరించారు. మౌలిక
సద్దపాయాలైన్ నీరు, విద్దాతుత పుష్కల సాాయిలో లభిస్సతనానయని, పరిశ్రమల ఏరాపట్టకు తమ దగొర
వాతావరణం ఎంతో అనుకూల్పంశమని తలిపారు. తమ రాష్ట్ర సాంసకృతిక, కళా వైభవానిన, వారసతవ
సంపద విశష్ుతను చాటే పరాాట్క ఆకరషణలున్న ప్రంతాలను తాము పరాాట్క కేంద్రాలుగా అభివృదిి
చేశామని చంద్రబాబు చెపాపరు.

సమీకరణ పదితిలో 30 వేల ఎకరాల భూమి
2050 నాటికి 3.5 మిలియన్ా ఉద్యాగావకాశాలు

2050 నాటికి అమరావతిలో 3.5 మిలియన్ా ఉద్యాగావకాశాలను సృష్ుంచనునానమనానరు. 1600 కి.మీ మే
సైకిల్ఫ దారాను నిరిమంచనున్నట్టా, స్ససిార, హరిత అభివృదిి న్గరంగా ర్నపంద్దతుందని ముఖ్ామంత్రి
చెపాపరు. కొతతగా ఏరపడిన్ తమ రాష్ట్ుానికి మకుట్ం ల్పంటి రాజధాని ఏరాపట్ట తక్షణావసరంగా
గురితంచిన్ట్టా, ఈ దశగా రైతులను ఒపిపంచామని, 30 వేల ఎకరాల భూమిని రాజధాని అమరావతి
నిరామణానికి సమీకరణ పదితిలో రైతులు ఇచాారని, ఇది దేశచరిత్రలోనే అపూరవమని ముఖ్ామంత్రి
చంద్రబాబు అనానరు.
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గత ఏడాది 163.6 బిలియన్ా విలువైన్ 665 ఎంఓయూలు
2017లో తాము 163.6 బిలియన్ా విలువైన్ 665 ప్రథమిక అవగాహనా ఒపపందాలు కుద్దరుాకున్నట్టా
చంద్రబాబు తలిపారు. ఈ ఎంఓయూలు పూరితసాాయిలో ఆచరణకు వస్తత 5.5 లక్షల ఉద్యాగావకాశాలు
లభిసాతయని సీఎం తలిపారు. ప్రజ్ఞ సంతృపిత, ప్రజ్ఞ సంక్షేమం ధేాయంగా తాము పరిపాలన్లో అధునాతన్
సంసకరణలు తీస్సకొచిాన్ట్టా చంద్రబాబు అనానరు రియల్ఫ టైమ్ గవర్ననన్ు (RTG), ఒకక ఫోన్ కాల్ఫతో ప్రజ్ఞ
సమసాలు తీరేా ‘పరిష్ఠకర వేదిక’ ప్రరంభించామని వివరించారు. ముఖ్ామంత్రి బృందంలో ఆరిిక శాఖ్
మంత్రి యన్మల రామకృష్ణుడు, ప్రభుతవ సలహ్లదారు డాకుర్స పరకాల ప్రభాకర్స, ముఖ్ామంత్రి ముఖ్ా
కారాదరిశ జి. సాయిప్రసాద్, మౌలిక వసతుల శాఖ్ ముఖ్ా కారాదరిశ అజయ్ జైన్, ఏపీఈడీబీ సీఈవో జ్ఞసిత
కృష్ు కిషోర్స వునానరు.

