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        బిల్్ట కంపెనీ పునరుద్ధరణకు అంగీకారం 

        వారం రోజుల్లో  పరతిపాద్నల్ు ఇవాాల్నన పరభుత్ాం 

        పరతిపాద్నల్  మేరకు రాయితీ కల్పంచ ంద్ుకు సంసిద్ధత్ 

        ఖాయిల్ా పడ్డ  పరిశ్రమల్ పునరుద్దరణ ల్క్ష్యంతో ముంద్ుకొచ్చిన పరభుత్ాం 

        ఉప ముఖయమంతిర కడియం శ్రరహరి చొరవతో మంతిర కేటిఆర్ హామీతో పునరుద్ధరణ 

బాటల్ల బిల్్ట కంపెనీ 

        కారిిక పక్ష్పాతిగా ఖాయిల్ా పడ్డ  పరిశ్రమల్ పునరుద్ధరణల్ల తెల్ంగాణ పరభుత్ాం 

        పరభుతవాన్నన కొన్నయాడిన కంపెనీ పరతిన్నధుల్ు, సంతోషంల్ల కారిికుల్ు...ఉప 

ముఖయమంతిరకి, పరభుతవాన్నకి ధనయవాదవల్ు 

  

హ ైద్రాబాద్, జూల్ ై 25 : తెల్ంగాణల్ల ఖాయిల్ పడిన పరిశ్రమ మరొకటి పునరుద్ధరణకు 

సిద్ధమవుతోంది. ఖాయిల్ా పడిన పరిశ్రమల్ను పునరుద్ధ రించ్చ అకకడి కారిికుల్ను ఆద్ుకోవాల్నన 

తెల్ంగాణ పరభుత్ా ల్క్ష్యంల్ల భాగంగా బల్ాో ర్ పూర్ ఇండ్స్్ సీ్ ల్మిటెడ్(బిల్్ట) కంపెనీ పరతిన్నధుల్తో 

ఉప ముఖయమంతిర, విదవయశాఖ మంతిర కడియం శ్రరహరి, పరిశ్రమల్ శాఖ మంతిర కె. తవరకరామారావు 

నేడ్ు సమావేశ్మయాయరు. ఖాయిల్ా పడిన పరిశ్రమల్ను పునరుద్ధ రించ్చ, ఆ కంపెనీల్ కారిికుల్ను 

ఆద్ుకోవడ్ంల్ల తెల్ంగాణ పరభుత్ాం త్న పూరిి సాయసహకారాల్ు అందిసుి ంద్న్న కంపెనీ 

పరతిన్నధుల్కు ఉప ముఖయమంతిర కడియం, పరిశ్రమల్ మంతిర కేటిఆర్ హామీ ఇచవిరు. భూపాల్పలో్ 

జిల్ాో  కమల్ాపూర్ రేయాన్స్ ఫ్ాయక్రీ(బిల్్ట) పునరుద్ధరణ కోసం ఉప ముఖయమంతిర కడియం శ్రరహరి గత్ 

ఏడ్ు నెల్ల్ుగా  ఆ కంపెనీ యాజమానయం, పరతిన్నధుల్ు, కంపెనీ కారిికుల్తో చరిల్ు 



జరుపుత్ునవనరు. కారిిక శాఖ మంతిర, హ ంశాఖ మంతిర నవయిన్న నరి్ం రెడిడ , జిల్ాో  మంతిర, గిరిజన, 

పరాయటక శాఖ మంతిర చంద్ూల్ాల్ట, ఎంప్ స్తవరాం నవయక్, కారిిక శాఖ అధికారుల్ు, కారిిక 

సంఘాల్ నేత్ల్తో రెండ ళో్ నుంచ్చ పల్ు సమావేశాల్ు పెటి్  కమల్ాపూర్ రేయాన్స్ కంపెనీన్న 

పునరుద్ధ రించవల్న్న యాజమానవయన్నన, పునరుద్ధరణకు సహకరించవల్న్న కారిికుల్ను కోరుత్ునవనరు. 

ఉప ముఖయమంతిర, విదవయశాఖ మంతిర కడియం శ్రరహరి విజణపిి  మేరకు కంపెనీ యాజమానయం, 

పరతిన్నధుల్ు నేడ్ు పరిశ్రమల్ శాఖ మంతిర కేటిఆర్ వద్ద  కంపెనీ పునరుద్ధరణకు సంసిద్ధత్ను వయకిం 

చ శారు. అయిత  పరభుత్ాం త్రపున కొన్నన రాయితీల్ు, సహకారం కావాల్న్న కోరారు. దీన్నకి పరిశ్రమల్ 

శాఖ మంతిర కేటిఆర్ అంగీకరించవరు. వారం రోజుల్లో  కంపెనీ పునరుద్ధరణ కోసం పరభుత్ాం నుంచ్చ 

ఎల్ాంటి సహకారం కావాల్ల తెల్ప ే పరతిపాద్నల్ు ఇవాాల్న్న ఉప ముఖయమంతిర కడియం శ్రరహరి, 

పరిశ్రమల్ శాఖ మంతిర కేటిఆర్ అడిగారు. పరతిపాద్నల్ు సమరిపంచగానే ముఖయమంతిర కేసిఆర్ ద్ృష్ి్ కి 

తీసుకెళో్ల పరభుత్ాం నుంచ్చ ఏమేమి చెయయగల్మో చెబుతవమన్న తెల్పారు. ఈ పరభుత్ాం కారిిక 

పక్ష్పాతి అన్న, కారిికుల్ బత్ుకుల్ు బాగు చ యడ్ం కోసం ఖాయిల్ా పడిన పరిశ్రమల్ను 

పునరుద్ధ రించ  విధవనవన్నన తెల్ంగాణ రాష్ంీల్ల అమల్ు చ సుి ంద్న్న చెపాపరు. భూపాల్పలో్ల్ల ఈ 

పరిశ్రమ పునరుద్ధరణ జరిగిత  అకకడ్ పన్నచ సుి నన కారిికుల్తో పాటు కొతి్వారికి కూడవ ఉపాధి 

అవకాశాల్ు మెరుగు అవుతవయన్న, ఇంద్ుకోసం పరభుత్ాం త్న సాయశ్కుి ల్ా కంపెనీ పునరుద్ధరణకు 

సాయం అందిసుి ంద్న్న తెల్పారు.  

     తెల్ంగాణ పరభుత్ాం త్రపునుంచ్చ కమల్ాపూర్ రేయాన్స్ ఫ్ాయక్రీ(బిల్్ట) పునరుద్ధరణకు 

హామీ రావడ్ంతో కంపెనీ యాజమానయం సంతోషం వయకిం చ సింది. తెల్ంగాణ పరభుత్ాం సహకారంతో 

తవము కచ్చిత్ంగా కంపెనీ పునరుద్ధ రించ ంద్ుకు పరయతవనల్లో  ఉనవనమనవనరు. వారం, పది రోజుల్లో  

కంపెనీ పునరుద్ధరణపెై త్మ పరతిపాద్నల్ు సమరిపసాి మన్న తెల్పారు. తెల్ంగాణ పరభుత్ాం మొద్టి 

నుంచ్చ కంపెనీ పునరుద్ధరణకు చొరవ తీసుకోవడ్ం, నేడ్ు కంపెనీ కూడవ దీన్నకి సంసిద్ధత్ వయకిం 



చ యడ్ంతో కారిికుల్ు కూడవ హరషం వయకిం చ శారు. ఉప ముఖయమంతిర కడియం శ్రరహరిన్న కల్సి 

పరభుతవాన్నకి ధనయవాదవల్ు తెల్పారు.  

ఈ సమావేశ్ంల్ల ఎమెిల్యయ ఒడితెల్ సతీష్, పరిశ్రమల్ శాఖ ముఖయ కారయద్రిి జయిేష్ 

రంజన్స,  కంపెనీ డెైరెక్ర్ హరిహరన్స ఇత్ర అధికారుల్ు పాల్గొ నవనరు.  
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