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 (మాట్లా డిన వారు; 1) అనిల్ రెడిి , ఫాట్ ఫ్సీ ప్రతినిధ ి

        2) సంజయ్ కప్ూర్, సెకరట్రీ జనరల్ , ఫాట్ ఫ్సీ ) 
 
*సహజ వనరులను కాపాడట్ంలో ప్రభుత్వానికి సహకరిసాత ం* 

*ప్చ్చని ప్రకృతి, ప్రాావరణ రక్షణ కోసం త్ోడవాట్ును అందసిాత ం* 

*హరితహారంలో పాట్ు, అట్వీశాఖ తలపటె్టే  కారాకరమాలోా  భలగసాామాం అవుత్వం* 

త్ెలంగాణ ప్రభుత్వానికి పారిశరా మిక రంగం నుంచి మద్దతు.  
అరణాభవన్ లో జరిగిన సమావేశంలో ప్రకట్ ంచిన ఫాట్ పసీ (FTAPCCI) ప్రతినిధులు.  
 

ప్రాావరణ రక్షణకు, మరెుగైెన జీవన విధవనం కోసం త్లెంగాణ ప్రభుతాం తలపెట్ ేన అనిి 
కారాాకరమాలకు తమ సంప్ూరణ మద్ుద తు ప్రకట్ ంచవరు ఫాట్ పసీ గవరిింగ్ బలడ ీ
ప్రతినిధులు. ప్రిశరమల దవారా వాణిజాం చసేుత ని త్వము సమాజం నుంచి 
మేలుప ందవమని ఇప్ుాడు అదే సమాజానికి సామాజిక బలధాతలో భలగంగా 
త్ోడవాట్ునందిసాత మని వెలాడించవరు. నవలుగో విడత హరితహారంపె ైఅరణా భవన్ లో కీలక 
సమావేశం జరిగింది. ఫ్డెరేషన్ ఆఫ్ త్లెంగాణ, ఆంధరప్రదేశ్ చవంబర్ ఆఫ్ కామర్ీ అండ్ 
ఇండససే  ీప్రతినిధులత్ో సస.ఎం కారాాలయంత్ో పాట్ు, అట్వీ శాఖ ఉనిత్వధికారులు 
సమావేశమయాారు. (The Federation of Telangana and Andhra Pradesh 

Chambers of Commerce and Industry) (Formerly known as FAPCCI)  

ఫ్ెడరేషన్ లో సభుాలుగా ఉని ప్రిశరమలు, పారిశరా మిక పరా ంత్వలు, రెసడిెనిియల్ 
కాలనీలోా  హరితహారం చేప్టే్డంపె ైప్రధవనంగా చ్రచజరిగింది. ఆకుప్చ్చని త్లెంగాణ దిశగా 
ముఖామంతిర చొరవను  పారిశరా మికవేతతలు ప్రశంసించవరు. కాలుష్ాానికి చెక్ పెట్టే ంద్ుకు 
హ ైద్రాబలద్ త్ో పాట్ు, శివారు పరా ంత్వలోా ని పారిశరా మిక వాడలోా  విరివిగా మొకకల పెంప్కం 
చేప్ట్టేంద్ుకు సంసది్దత వాకతం చేశారు. ఢిలా్లత్ో పాట్ు ఇతర ప్రధవన ప్టే్ణవలోా  వాయు 
కాలుషాం, తదవారా పెరుగుతుని శాాస సంబంధిత వాాధుల నివారణకు ప్చ్చని ప్రకృతిని 
కాపాడుకోవట్మ ేమారగమని ఫాట్ పసీ అధాక్షుడు అరుణ్ లుహారుక త్లెపారు. ఈ దిశగా 



ప్రభుతాం హరితహారంలో భలగంగా తీసుకుంట్ుని చ్రాలు చవలా బలగునవియని, 
ఫ్ెడరేషన్ తరప్ున అనిి విధవలా సహకరించ్ట్ంత్ో పాట్ు సంవతీరం పాట్ు ప్రతీ నలెా 
వెలువడే ఫాట్ పసీ మాాగజెైన్ లో అట్వీ శాఖ కోసం ఒక పేజీని కేట్లయిసాత మనవిరు. 
త్ెలంగాణ ప్రభుతాం ప్రాావరణ కోసం తీసుకుంట్ుని చ్రాలను ప్రతీ నలెా తమ 
పారిశరా మిక సభుాలకు చేరేంద్ుకు ఇద ిఉప్యోగప్డుతుంద్నవిరు. హరితహారంత్ో పాట్ు 
అరబన్ ఫారెసే్ట పారుకలు, అట్వీ ప్ునరుజీీవన చ్రాలు, ఎకో ట్ూరిజం పరా ంత్వల అభివృదిద , 
అట్వీ పరా ంత్వలోా  పాా సిేక్ వారాా ల వలా అనరాా లను పసససససఎఫ్ పస.కే. ఝా సమావేశంలో 
వివరించవరు.  అతాంత విలువెైన అట్వీ, వణాపరా ణి సంప్ద్ను కాపాడుకోవట్ంలో 
పారిశరా మిక రంగం సహకరించవలని కోరారు. హరితహారంలో భలగంగా కొనిి పరా ంత్వలను 
ద్తతత తీసుకుని మొకకలు పెంచ్ట్ం, ట్రర గారుి లను సాానీర్ చయేట్ం, నీట్  వసతి 
కల్ాంచ్ట్ం, అట్వీ పరా ంత్వలోా  పాా సిేక్ వారాా ల నియంతరణ, జూ పార్క లో మరింత మెరుగైెన 
సౌకరాాలకు సహకరించవలని కోరారు.  నలామల అట్వీ పరా ంతంలో ఇట్రవల తీసుకుని 
ప్రాావరణహిత చ్రాలను అమాా బలద్ ట్ ైగర్ రిజర్ా ఫ్సలి్ డెైరెకేర్ వినోద్ కుమార్ 
వివరించవరు. పాా సిేక్ వారాా లు నలామలకు అతిపదె్ద  ప్రమాద్కారిగా ఉని విషయానిి 
వెలాడించవరు. సాందించిన గవరిింగ్ బలడ ీ సభుాడు అనిల్ రెడిి  నలామలత్ో పాట్ు 
అట్వీపరా ంత్వలోా  పాా సిేక్ వారాా ల నియంతరణ కోసం కాట్న్ బలాగులను ఫాట్ ఫ్సీ తరప్ున  
సరఫరాకు, అలాగే అకకడ పో గవుతుని పాా సిేక్ వారాా లను రీసెైకిల్ కోసం ప్రత్ేాకంగా 
సహకరిసాత మని హామీ ఇచవచరు. ఫాట్ పసీ ప్రతినిధుల బృంద్ం ప్రత్ేా కంగా అమాా బలద్ ట్ ైగర్ 
రిజర్ా లో ప్రాట్ ంచవలని అధికారులు కోరట్ంత్ో వారు అంగీకరించవరు.  
 

సమావేశంలో ముఖామంతిర ఓఎససి  పిరయాంక వరీగస్ట, పసససససఎఫ్ లు పస.కె.ఝా, పి.రఘువీర్ 
, హ చ్ఎండీఏ, జీహ చ్ఎంసస, అట్వీ శాఖ ఉనిత్వధికారులు, ఫాట్ పసీ గవరిింగ్ బలడ ీ
సభుాలు పాలగగ నవిరు.  


