పత్రికా పికటన
తేద-ి 21-7-2018
రాష్ట్ ంర లోకి మరో 2వేల కోట్ల భారీ పెట్్ టబడి రాష్ట్ ంర లో రండు వేల కోట్ల పెట్్ టబడి పెట్్నునన ఓరియంట్ సిమంట్ కంపెనీ
· మంచిరాాల లోని దేవాపూర్ పాలంట్ విస్త రణ
· ఇపపట్ికే కేంద్ర పరాావరణ మరియు అట్వీ శాఖ నుంచి మొద్ట్ి ద్శ అనుమతులు ప ందిన స్ంస్థ
· ఈ పెట్్ టబడితో స్ుమారు 4వేల మందికి నేరుగా ఉపాధి, పరోక్షంగా మరో 8వేల మందికి ఉపాధి
· పరిశమ
ర ల శాఖ మంత్రర కేట్ీ రామారావు ని కలిసి విస్త రణ పరణాళికలను తెలిపిన కంపెనీ సీఈవో కతారపాల్
· తెలంగాణ పరభుతవ పారద్రశక విధానాల వలల నే నూతన పెట్్ టబడులతో పాట్ట రాష్ట్ ంర లోని పరస్త ుతం ఉనన స్ంస్థ లు
సెైతం పెద్ద ఎతు
త న పెట్్ టబడులు పెడుతునానయనన మంత్రర కట్ియార్
తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో మరొక భారీ పెట్్ టబడి రానుననది. పరస్త ుతం రాష్ట్ ంర లో కారాకలాపాలు నిరవహిస్త ునన ఓరియంట్
సిమంట్ ఫ్ాాక్రీ తన భారీ విస్త రణ పరణాళికలు పరకట్ించింది. పరస్త ుతం మంచిరాాలలోని దేవపూర్ లో ఉనన సీకే బిరాల
గ్ర
ర పు తన సిమంట్ ఫ్ాాక్రీని స్ుమారు రండు వేల కోట్ల రూపాయల పెట్్ టబడితో విస్త రించేంద్ుకు సిద్ధంమైనది.
ఈమేరకు పరిశమ
ర ల శాఖ మంత్రర కేట్ీ రామారావును బేగ్ంపేట్ కాాంపు కారాాలయంలో ఓరియంట్ సిమంట్ కంపెనీ
మేనేజంగ్ డెైరక్ర్, సియివో దీపక్ ఖేతరపాల్ కలిశారు. ఈ స్ంద్రభంగా కంపెనీ విస్త రణ పరణాళికలను మంత్రరకి గ్ురించిన
ఆయన తెలంగాణ పరభుతవ పారిశారమిక మరియు పెట్్ టబడి సేనహ పూరవక పరభుతవ విధానాలను అభినందించారు.
ఇపపట్ికే తమ కంపెనీ విస్త రణ పరణాళికలకు మొద్ట్ి ద్శ పరాావరణ, అట్వీ శాఖ అనుమతులను ప ందినట్ట
ల ఈ
స్ంద్రభంగా మంత్రరకి తెలిపారు. తవరలోనే కేంద్ర పరభుతవం పరాావరణ మరియు అట్వీశాఖ తుది అనుమతులు
లభిస్ాతయని తెలిపారు. తెలంగాణ పరభుతవం తమ కంపెనీ విస్త రణ పరణాళికలకు పూరితస్థ ాయిలో స్హకరిస్త ుంద్ని,
ముఖాంగా పరాావరణ శాఖ అనుమతులు విష్టయంలో తెలంగాణ పరభుతవం నుంచి లభించిన మద్ద తును ఆయన
పరతేాకంగా పరస్త ావించారు. తమ కంపెనీ విస్త రణ కోస్ం స్ుమారు రండు వేల కోట్ల రూపాయల పెట్్ టబడిని పెట్్నుననట్ట
ల
ఓరియంట్ సిమంట్ సీఈవో ఖేతరపాల్ తెలిపారు. ఈ పాలంట్ట దావరా స్ుమారు నాలుగ్ు వేల మందికి పరతాక్ష
ఉపాధితోపాట్ట పరోక్షంగా మరి 8 వేలమందికి ఉపాధి లభిస్ుతంద్నానరు. పరాావరణ శాఖ తుది అనుమతులు లభించిన
అనంతరం స్ుమారు మరడు నాలుగ్ు నెలలోల తాము నిరిమంచబో యిే పాలంట్ నిరామణం పారరంభమవుతుంద్ని తెలిపారు.
నూతన పాలంట్ నిరామణం పూరత యిన తరావత పరస్త ుతం ఉనన మరడు మిలియన్ ట్నునల వారిిక ఉతాపద్న స్ామరథయం
7. 5 మిలియన్ ట్నునలకు చేరుతుంద్ని తెలిపారు.
తెలంగాణ పరభుతవ పారద్రశక విధానాలను పరిగ్ణలోకి తీస్ుకొని అనేక నూతన పెట్్ టబడులు రాష్ట్ ంర లోకి గ్త నాలుగ్ు
స్ంవతసరాలలో వచాాయని, నూతన పెట్్ టబడులతో పాట్ట పరస్త ుతం రాష్ట్ ంర లో కారాకలాపాలు నిరవహిస్త ునన అనేక

కంపెనీలు, స్ంస్థ లు పెద్ద ఎతు
త న రాష్ట్ ంర లో పెట్్ టబడులు పెడుతుననయని అనడానికి ఓరియంట్ సిమంట్ విస్త రణ ఒక
ఉదాహరణ అని ఈ స్ంద్రభంగా మంత్రర కేట్ీ రామారావు తెలిపారు. ఇపపట్ికే రాష్ట్ ంర లో తమ కారాకలాపాలు
నిరవహిస్త ునన ఓరియంట్ సిమంట్ పరభుతవ విధానాలపెైన నమమకం ఉంచి, రండు వేల కోట్ల భారీ పెట్్ టబడి
పెడుతుననంద్ుకు మంత్రర కంపెనీ యాజమానాానికి ధనావాదాలు తెలిపారు. ఈ కంపెనీ విస్త రణ దావరా స్ుమారు
నాలుగ్ువేల మందికి పరతాక్ష ఉపాధి లభిస్ు
త ంద్నానరు. తెలంగాణ పరభుతవం ఓరియంట్ సిమంట్ కంపెనీకి అనిన విధాల
స్హాయ స్హకారాలు అందిస్త ుంద్ని తెలిపారు. ఈ మేరకు ట్ియస్ యండిసి, పరిశమ
ర ల శాఖాధికారులకు అదేశాలు
జారీ చేశారు.
ఈ స్మావేశంలో పరిశమ
ర ల శాఖ ముఖా కారాద్రిశ జయిేష్ రంజన్ తోపాట్ట ట్ీఎస్. ఎం. డి. సి వెైస్ ఛెైరమన్ మరియు
మేనేజంగ్ డెైరక్ర్ మలససర్ ఉనానరు.

