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అమరావతి, ఫిబ్రవరి 6 : ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన రాజధాని అమరావతిలో పారిశ్రామిక, శాస్త్రీయ పరిశోధనకు
ఉపకరించే ముఖ్య కంద్రం ఒకటి ఏరాాటు కాబోతంది. దేశంలో అతి పెద్ద పరిశోధన-అభివృదిి సంసథగా ఉనన
‘సీఎస్ఐఆర్’ (కౌనిిల్ ఆఫ్ సంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్్) దీనిన మన రాజధానిలో ఏరాాటు చేయడానికి తగిన
ప్రతిపాద్నలత ముందుకొచ్్ంది. దేశవ్యయపతంగా ఉనన సీఎస్ఐఆర్ ప్రయోగశాలలలో కనుగొనన పరిశోధన ఫలాలను,
సరికొతత ఆవిష్కరణలను పరీక్షంచ్, ప్రద్రిశంచడానికి వీలుగా ఇకకడీ కంద్రానిన ఏరాాటు చేస్తతన్ననరు. ‘సెంటర్ ఫర్ స్కకలంగ్
అప్ అండ్ డిమానస్ర్టరష్న ఆఫ్ రెలవంట్ సీఎస్ఐఆర్ టెకానలజీస్’ పేరుత నెలకొలుాతునన ఈ ప్రాజెకురకు సంబంధంచ్
మరో రెండు మాసాలలో సవివర కారయ ప్రణాళికను సిద్ిం చేస్తతననటుర ఆ సంసథ డైరెకరర్ జనరల్ గిరీశ్ సాహ్నన వలలడించారు.
మంగళవ్యరం సాయంత్రం గిరీశ్ సాహ్నన, సీఎస్ఐఆర్ డైరెకరరులగా ఉనన సీనియర్ శాస్త్రవేతతలత కలసి
సచ్వ్యలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబున్నయుడుత సమావేశమయ్యయరు. వివిధ శాఖ్లకు చందిన రాష్ట్ర ప్రభుతవ
ఉననతాధకారులు కూడా పాల్గొనన ఈ సమావేశంలో సీఎస్ఐఆర్ డైరెకరరల బృంద్ం ఈ ప్రాజెకురకు సంబంధంచ్న
వివరాలను తెలయజేశారు. దేశవ్యయపతంగా సీఎస్ఐఆర్ నేతృతవంలో 38 ప్రయోగశాలలు, 39 ఫీల్్ స్కరష్నుల ఉన్ననయని,
ఏరోస్కాస్ ఇంజనీరింగ్, కనస్టరిక్షన ఇంజనీరింగ్, ఓష్న సనెిస్, లైఫ్ సనెిస్, మెటలరీీ, కెమికల్ి, మైనింగ్, ఫుడ్,
పెట్రోలయం, లెద్ర్, ఎనివరానమెంటల్ సని వంటి అనిన రంగాలలో తాము నిరంతర పరిశోధన చేస్తతన్ననమని గిరీశ్
సాహ్నన ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. శాస్త్ర సాంకతికతను సమరింగా వినియోగించుకుంటునన ఏపీ ప్రభుతవ
భాగసావమయంలో కొతత ప్రాజెకుర కోసం పనిచేయడం తమకు ఎంత ఉతాిహానిన కలగిస్తంద్ని చపాారు. రెండు
మాసాలలో పూరిత డీపీఆర్త వసాతమని తెలపారు. శాశవత నిరాాణం పూరతయ్యయవరకు వేచ్వండాలిన అవసరం లేద్ని,
తాతాకలక ఏరాాటు చేస్తకుని వంటనే కారయరంగంలోకి దిగాలని ముఖ్యమంత్రి వ్యరికి సూచ్ంచారు. భారతదేశం
గరివంచే సాథయికి సీఎస్ఆర్ఐ ఎదిగిన్న, పరిశోధన్న ఫలాలు క్షేత్రసాథయికి చేరడం లేద్ని అన్ననరు. ఇనఫర్మాష్న టెకానలజీకి
తడు ఇప్పాడు ఇంటరెనట్ ఆఫ్ థంగ్ి జత కలసింద్ని గురుతచేశారు. సాంకతికంగా ఉనన ప్రతి ఒకక అవకాశానీన తమ
ప్రభుతవం సంపూరణంగా వినియోగించుకుంటంద్ని తెలపారు. ప్రపంచవ్యయపతంగా సాంకతికత కొతత ప్పంతలు
తొకుకతంద్ని, డిజరపీరవ్ టెకానలజీ రంగప్రవేశంత మన నైప్పణాయలకు మరింత సాన పెటురకోవడం అవసరంగా
మారింద్ని చపాారు. సాంకతికతకు మన ద్గొర కొద్వ లేద్ని, మనం సాధంచ్న సాంకతిక ఆవిష్కకరాలను ఇతర
దేశాలలో మారెకటింగ్ చేస్తకోవడంలోనే విఫలమవతున్ననమని ఆవేద్న వలబుచా్రు. సిలకాన వ్యయలీ తరహాలో ఏపీని
ఇన్ననవేష్ని వ్యయలీగా మారా్లని తమ ప్రభుతవం సిథరంగా సంకలాంచ్ంద్ని తెలపారు.

2

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

3 ద్శలలో రాష్ట్రినిన అగ్రగామిగా తీరి్దిద్దడానికి సాష్రమైన దారశనిక పత్రానిన రూపందించుకుని దాని ప్రకారం
లక్ష్యయలను నిర్మదశంచుకుంటున్ననమని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. అనేక కష్కరలు, సంక్షోభాలత నవ్యయంధ్రప్రదేశ్ ప్రసాథనం
మొద్లైన విష్యం అంద్రికీ తెలసిందేనన్ననరు. ఆదాయం లేని, ఆదాయ వనరులు కనిపంచని కిలష్ర పరిసిథతులోల తమ
ప్రయ్యణానిన ఆరంభించామని చపాారు. తకుకవ వయవధలోనే పరుగు రాష్ట్రిలత సమాన సాథయికి ఎద్గడానికి కృషి
చేస్తతన్ననమని, అందుబాటులో ఉనన శాస్త్ర సాంకతికతను గరిష్రంగా వినియోగించుకుంటున్ననమని చపాారు. కొతత
ఆవిష్కకరాలకు అగ్రతాంబూలం ఇస్తతన్ననమని, ప్రపంచంలో ఎకకడ అతుయతతమ విధాన్నలు, పద్ితులు అమలులో ఉన్నన
అనుసరిస్తతన్ననమని తెలపారు. అనిన రంగాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశానిక ఒక ఉతతమ నమూన్నగా ఉండేలా అభివృదిి
సాధంచాలననదే తన ప్రయతనమని చపాారు. వయవసాయంలో ఖ్రు్ తగిొంచ్ రైతులు అతయధక ఆదాయ్యనిన సాధంచాలనన
తపనత శ్రమిస్తతన్ననమన్ననరు. ప్రకృతి వయవసాయ్యనికి, సహజ స్కదాయనికి ప్రాధానయం ఇస్తతన్ననమని, లాభసాటి
వయవసాయమే ధ్యయయంగా పనిచేస్తతన్ననమని తెలపారు. పెద్దఎతుతన చేపటిరన ప్రజా ఉద్యమంత జల వనరుల పెంప్పనకు
కృషిచేశామని చపాారు. ఒకన్నడు విదుయత్ రంగంలో అనేక సంసకరణలు, ప్రయోగాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాక్షగా నిలచ్ంద్ని
ప్రసాతవించారు. ఇప్పాడు ఈ రంగంలో మలతరం సంసకరణలకు సిద్ిమవతున్ననమన్ననరు. ముఖ్యంగా సౌర విదుయత్
రంగంలో బలపడుతున్ననమని, విదుయత్ ధర తగిొంచాలనన ఒక ఒక లక్షయంత పనిచేస్తతన్ననమని వలలడించారు. శాస్త్ర
సాంకతికతను మరింత సమరింగా వినియోగించుకునేలా సీఎస్ఐఆర్ తమకు మారొద్రశనం చేయ్యలని కోరారు.

