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అమరావతి, ఏప్రిల్ 5 : ఆంధ్రప్రదేశ లో పెట్టు బ డులు పెట్ుం దుకు అపార అవకాశాలు, విస్తృ తంగా
మౌలిక వస్తులు వున్నాయని ముఖ్యమంత్రి న్నరా చంద్రబాబు న్నయుడు అన్నారు. యూఏఈతో
పోలుుకుంట్ తీర ప్రంతం, మంచినీటి వస్తి, చల్ల ని వాతావరణం, మానవ వనరుల్ ల్భ్యత ఇలా
అనిాంటిలోనూ ఏపీ ముందుందని తనతో స్మావేశమైన బిజినెస్ లీడర్స్ ఫోరం (బీఎల్ ఎఫ్) ప్రతినిధి
బృందంతో చెపాారు. భారత్-యూఏఈ మధ్య పెట్టు బ డుల్ను సుల్భ్తరం చేసందుకు గత కొన్నాళ్లల గా
కృషి చేసుత నా దుబాయ కు చెందిన బీఎల్ఎఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ కు భారీఎతుత న పెట్టు బ డులు తరలివచేులా
స్హకారం అందించేందుకు ముందుకొచిుం ది. ఈవిషయానిా ఉండవలిల లో ని ముఖ్యమంత్రి నివాస్ంలో
జరిగిన స్మావేశంలో బీఎల్ఎఫ్ ప్రెసిడంట్ రామ్ బకా్నీ వెల్ల డంచారు. ఎట్టవంటి లాభాపేక్ష లేకుండా
రాష్ట్రం లో పెట్టు బ డుల్కు అనుకూల్ వాతావరణానిా స్ృషిుం చాల్ని నిరణ యంచినట్టు తెలిపారు.
వయవసాయం, వయవసాయ అనుబంధ్రంగాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ అనూహయ ప్రగతి సాధించిందని
బీఎల్ఎఫ్ ప్రతినిధుల్తో ముఖ్యమంత్రి ఈ స్ందరభం గా అన్నారు. వచేు 15 ఏళ్ల లో పరాయటక రంగం
అభివృదిి చెందేలా రాష్ట్రం లో కనీస్ం ల్క్ష వరకు హోటల్ గదులు అందుబాట్టలోకి వచేులా ప్రణాళికలు
రూపందిసుత న్నామని చెపాారు. విలేజ్ టూరిజం, అగ్రి టూరిజం, వాటర్స స్పార్సుస కు ప్రధానయత
ఇసుత నాట్టు వివరించారు. రాష్ట్రం లో కాలుషయ నియంత్రణకు స్పలార్స విదుయత్ పై దృషిు పెట్టు మ ని, ఎల్క్ట్ుి క్
వాహన్నలు రాష్ట్రం లో విరివిగా వినియోగించేలా కారాయచరణ చేపటిు న ట్టు తెలిపారు. విదయ, వైదయ
రంగాల్ను పటిషు పరుసుత న్నామని, రియల్ టం గవర్నాన్్ తో పౌరసవల్ను మెరుగుపరిచామని
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చెపాారు. న్నలుగేళ్ల లో ఏపీ స్రాస్రి వృదిి రేట్ట 10.5% నమోదుకాగా, ఇప్పాడు 15% వృదిి నమోదు
చేయాల్ని ల్క్షయంగా పెట్టు కు నాట్టు ముఖ్యమంత్రి స్ాషుం చేశారు.
స్ంపద స్ృషిుం చాల్నేది తన స్ంకల్ాంగా చెప్పాన ముఖ్యమంత్రి ప్రపంచంలో ఎకకడ ప్రతిభ్ వున్నా
ప్రోత్హంచడం, ఆకట్టు కోవడం వలేల అభివృదిి లో యూఏఈ అగ్రపధాన వుందన్నారు. ఏపీలోనూ ఇదే
ఈ విధానం అనుస్రిసుత నాట్టు పేర్కకన్నారు. రాష్ట్రం లో ఎయర్స లైన్్ అభివృదిి కి కృషి చేసుత న్నామని,
విసాత రంగా ఎయర్స పోరుు లు నిరిిసుత న్నామని ముఖ్యమంత్రి చెపాారు.
స్మావేశం చివరిలో బీఎల్ఎఫ్-ఏపీఈడీబీ మధ్య కుదిరిన అవగాహన ఒపాందం కుదిరింది.
యూఏఈ నుంచి పెదద స్ంఖ్యలో పెట్టు బ డదారులు రాష్ట్రం లో అడుగుపెట్ుం దుకు ఈ ఒపాందం దోహదం
చేయనుంది.
స్మావేశంలో ముఖ్యమంత్రి కారయదరిి ఏవీ రాజమౌళి, ఏపీఈడీబీ సీఈవో జాసిత కృషణ కిషోర్స,
బీఎల్ఎఫ్ సీనియర్స వైస్ ప్రెసిడంట్ పరాస్ షహ్దద ద ప్పరి పాల్గొ న్నారు.
పరాయటకంలో రూ. వెయయ కోటల పెట్టు బ డులు
తిరుపతిలో పరాయటకరంగాభివృదిి కి ఉపకరించే మెగా ప్రజెకుు కు స్ంబంధించిన అవగాహన
ఒపాందం కుదిరింది. తిరుపతిలో రూ. వెయయ కోటల తో ల్గజ రీ రిసారుు లు నిరిించేందుకు ఆస్కిత
చూప్పసుత నా ఇంటరప్స్ ఐఎన్ సీ స్ంస్థ ముఖ్యమంత్రి స్మక్షంలో ఏపీటీడీసీతో ఒపాందం కుదురుుకుంది.
గురువారం ఉండవలిల లో ని నివాస్ంలో ముఖ్యమంత్రిని పరాయటక శాఖ్ మంత్రి భూమా అఖిల్ ప్రియతో
కలిసి ఇంటరప్స్ ఐఎన్ సీ సీఎఫ్ వో ల్క్ష్మీ ప్రసాద భేటీ అయాయరు. పరాయటకరంగానికి రాష్ట్ర ప్రభుతవం
ఇసుత నా ప్రోతా్హకానికి ల్క్ష్మీ ప్రసాద ముఖ్యమంత్రికి ధ్నయవాదాలు తెలిపారు.

