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ఆమోగయం, టటణాభివృదిి , వయవసమం, మిశ్రభలు, పుడ్ నుిసెసంగ్ యంగంలో ఆపిక 

దేశలతో సంఫందాలు నెలకొలపడానికి విసత ృత అవకశలునాామని బిుతవ ధిాన 

కయయదమిి డా.ఎస్.కె.జోష తెలినుయు. గుయువయం సచివలమంలో ఆపికలోని నూింకోనోూ న్ 

దేశల న ండ ి వచిిన 23 భంద ి ఎడిటయుు , జయాలిస ట ల ఫృందంతో స.మస్ 

సభావేశ్భమాయయు. ఈ సభావేశ్ంలో ఆమిిక శఖ భుఖయకయయదమిి కె.మభకృష్ా మవు, 

సభాచాయ నుౌయ సంఫంధాల శఖ కమీషనర్ అమివంద్ కుభార్, మీడిమా అకడమి సెకరటమీ 

మజభౌళి తదితయులు నులగొ నాాయు. 

ఈ సందయభంగ స.మస్ భాటలు డుతూ ఫలయతదేశ్ంలో తెలంగణ మషట రం 29 వ మషట రంగ 

జూన్,2 2014 న అవతమించిందని, సంక్షేభం యంగంలోన , అభివృదిి కయయకరభాల అభలులో 

నుర ి గెరసవ్ మషట రంగ నిలిచిందని వమికి తెలినుయు. హ ైదమఫలద్ నగమనికి 450 సంవతసమల 

చమిత ి ఉందని ఇకకడ ి జిలు సనాహ ూయవక సంఫంధాలు కొనసగిసత యని ఆపిక జిలతో 

వివిధ యంగలలో భమింత బెయుగైెన సంఫంధాలు, సహకమనికి అవకశలు  ఉనాామని 

స.మస్ అనాాయు. హ ైదమఫలద్ నగయంలో చకకట ి వతావయణం ఉంట ందని, ఆధ నిక, 

సందిామ సంసకృతులకు నిలమభని, North of South, South of North గ 

నమ ందిందని వమికి తెలినుయు. 

తెలంగణ మషట రం ఏయపడాా క బిుతవం తీస కునా నియామాలతో  మషట రంలో అభివృదిి 

వేగంగ జయుగుతునాదని,  17 న ండ ి 18%  Growth rate సధించాభని, దేశ్ం Growth 

rate 8, 9%  ఉందని స.మస్  వమికి వివమించాయు.  హ ైదమఫలద లో నెలకొనా భిుఖ 

విదాయ సంసిలు, సౌకమయలు, Hard work తో ఐట ి యంగంలో ుమోగత్ర సధించాభనాాయు. 

Manufacture, Services యంగంలో అభివృదిి చెందిందనాాయు.  



 

 

సభాజంలో వెన కఫడిన వమొ ల విదయకు అతయంత నుిధానయత ఇస త నాాభని, వచేి 5 

న ండ ి 10 సంవతసమలలో విదాయ యంగంలో గుణాతమక భాయుపలు సధిసత భని అనాాయు. 

అయహత ఉనా విదాయయుి ల విదేశి విదయకు నిధ లు అందిస త నాాభనాాయు. బిుతవ ఆధవయయంలో 

నియవహిస త నా మెసడెనిిమల్ నుఠశలన  సందమిించాలని స.మస్ వమిని కోమయు. 

తెలంగణ మషట రం ఏయపడాా క Maternity Mortality rate న  తగొించాభని , కేసఆర్ కిట్ 

దావమ బిుతవ ఆస తుిలలో సివలన  ెంచాభని అనాాయు. మషట ర జిలకు 

ఆహ్లు దకయబైెన, ఆమోగయకయబైెన వతావయణానిా అందించడానికి తెలంగణకు హమితహ్లయం 

కయయకరభానిా సభాజిక కయయకరభంగ అభలు చేస త నాాభనాాయు. 

మషట రంలో మిషన్ కకతీమ దావమ 45 వేల చెయువులు ునయుదియణ కయయకరభానిా 

చేటలట భని, మైెతుబీభా, మైెతుఫంధ , ఇమిగేషన్ నుిజెకుట ల నిమమణానిా చేడుతునాాభని 

వివమించాయు.  

 దేశ్ వయత ంగ అభలవుతునా న ాల విధానం, ఫడెె ట్ యూకలపన, నిధ ల 

కేటలభంు, చటలట ల తమామీ, బిుతావల ఎంక, థకలు, విదాయకయయకరభాల అభలు 

తదితయ అంశలెై చమిించాయు.  

ఆమిికశఖ భుఖయకయయదమిి కె.మభకృష్ా మవు భాటలు డుతూ ఐట,ి యక్షణ, Pharma, 

Industries, Services యంగలు ఆమిిక యంగంలో కీలక నుత ినోు షస త నాామని మషట ర అభివృదిి కి 

తోడపడుతునాామని వమికి తెలినుయు. 



సభాచాయ నుౌయ సంఫంధాల శఖ కమీషనర్  అమివంద్ కుభార్ భాటలు డుతూ భూడవ 

ఇండిమా – ఆపిక సమిమట్ లో ఫలగంగ ఆపికలోని నూింకోనోూ న్ దేశలన ండ ి 23 భంద ి

ఎడిటయుు , జయాలిస ట ల ఫృందం ఈ నెల 22 న ండి 25 వయకు హ ైదమఫలద్ లో 

యయటిస త నాదని స.మస్ కు వివమించాయు. హ ైదమఫలద్ లో తభ యయటనలో ఫలగంగ 

బెటరి మైెల్, T-Hub, TCS, Genome Valley, మమోజీపల్మ సట,ి పలక్ నాభ నుయలెస్, 

జిమాగూడాలో  డఫుల్ ఫెడ్ యూం ఇళ్ళ సందయిన, GMR హ ైదమఫలద్ ఇంటమేాషనల్ ఏభర్ 

నోు యుట న  సందమిిసత యని తెలినుయు.  ఫెనిన్, కబెయూన్, చాద్, కంగో జిఫో టి, ఐవోమి కోస్ట, 

బెడగసకర్,భాలి, మోమకొ, నెైగర్, సెనెగల్, టరగ , ట నీసమా లాంట ి11 దేశలకు  చెందిన 

23  భంద ిఎడిటయుు  Familiarization visit లో ఫలగంగ యయటిస త నాాయనాాయు. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

జారీచేసినవారు కమీషనర్, సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం 


