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పత్రికా పి క ట న  
  

కొత్త  రాష్్టర మ ైనా.. 
పారిశ్ాామికాభి  ద్ధిలో తెలంగాణ మ ందంజ  

నాలుగేళ్ల  లో రూ.1.37 ల క్ష ల కోటల  పెటట్ బ డులతో 6,700 ప రిశ్ ామ ల ఏరాాటట 

మ ఖ్య మంత్రి కేసీఆర్ ప రిపాల న ద క్ష త్, మంత్రి కేటీఆర్ కృషి కార ణం 

- టీఎస్ -ఐఐసీ చెైరమ న్ గాయద రి బాల మ లుల  వెలల  డి 
- ప రిశ్ ామ భ వ న్ లో ఘ నంగా స్ాాత్ంతి్య ద్ధనోత్స వ వేడుక లు 
జాతీయ జ ండాను ఎగ ర వేసిన టీఎస్ -ఐఐసీ చెైరమ న్ బాల మ లుల  

( హ ైద రాబాద్ - ఆగ స్ు్  15 ) 

కొత్తగా ఏర్ప డిన రాష్్టర మ ైనా.. అన్ని ర్ంగాల్లో  తెల్ంగాణ పురోగ మిస్త ంద న్న టీఎస్ -
ఐఐసీ చెైర్మ న్ గాాద రి బాల్ మ ల్లో  పేరకొనాిర్ు.  అపార్ అనుభ వం ఉని ఉదా మ 
నేత్ కేసీఆర్ ప రిపాల్ న ద క్ష తే  ఇందుకల కార్ ణ మ నాిర్ు. పారిశ్ాామిక ర్ంగంల్ల 
తెల్ంగాణ రాష్్టరం దేశంల్లనే మ ందంజ ల్ల ఉంద నాిర్ు. పర భ త్వ ల్ క్ష్యాల్ ను 
చేర్ుకోవ డం దావరా రాబో యే రోజుల్లో  ప రిశ ామ ల్ ఏరాపటు, ఉపాధి క ల్ప నల్ల 
మ రిన్ని మ ైల్ల రాళో్ ను చేర్ుకోవడాన్నకి టీఎస్ ఐఐసీ యంతరా ంగం కృషి చేయాల్ న్న 
బాల్ మ ల్లో  సూచంచార్ు. 72వ సావత్ంత్రయ దినోత్స వం సంద ర్భంగా బ ధ వార్ం 
ప రిశ ామ భ వ న్ ల్ల టీఎస్ -ఐఐసీ చెైర్మ న్ గాాద రి బాల్ మ ల్లో  జాతీయ ప తాకాన్ని 
ఎగ ర్ వేశ్ార్ు. ఈ సంద ర్భంగా ఏరాపటు చేసిన కార్ా క ామంల్ల ఆయ న 



మాటాో డుత్ూ.. పర తేాక రాష్్టరం ఏర్ప డిన నాల్లగేళో్ ల్ల తెల్ంగాణ పర జ ల్ ఆకాంక్ష ల్ల 
ఒకొొకొ టీ నెర్ వేర్ుత్ునాియ న్న అనాిర్ు. రాష్్టర విభ జ న స మ సా ల్ల అనేకం 
ఉనాి మ ఖ్ా మంత్రర కేసీఆర్ సుప రిపాల్ న తో వినూత్ి ప థ కాల్ ను అమ ల్ల 
చేసుత నాిర్ న్న చెపాపర్ు. వినూత్ి మ ైన  
అభివృదిి , సంక్ష్ేమ ప థ కాల్ కే కాకలండా రాష్్టర ఆరిికాభివృదిిల్ల కీల్ క మ ైన 
పారిశ్ాామిక ర్ంగాన్నకీ పెదద  పీట వేసి పెటు్ బ డుల్ ను ఆక రిషంచేల్ా పర వేశ పెటట్న టీఎస్ -
ఐపాస్ దావరా ఇత్ ర్ రాష్టా్ ర ల్ కల తెల్ంగాణను ఆద ర్శంగా న్నల్ బెటట్న ఘ న త్ 
కేసీఆర్ కే ద కొ త్ుంద న్న కితాబిచాార్ు. మ ఖ్ా మంత్రర కేసీఆర్ దూర్ దృషి్ .. 
ప రిశ ామ ల్ శ్ాఖ్ మంత్రర కేటీఆర్ కృషి ఫ లిత్ంగా నాల్లగేళో్ల్ల తెల్ంగాణ రాష్్టరం 1.37 
ల్ క్ష ల్ కోటో పెటు్ బ డుల్ తో 6,700 ప రిశ ామ ల్ యూన్నటుో  ఏరాపటుతో దేశంల్లనే 
నెంబ ర్ వ న్ సాి నంల్ల న్నల్లవ డం మ నంద రికీ గ ర్వ కార్ ణ మ నాిర్ు. సుల్ భ త్ ర్ 
పార్ద ర్శ క అనుమ త్ుల్ల, మౌలిక స దుపాయాల్ క ల్ప న కల పెదద  పీట వేయ డంతో 
రాష్్టరంల్ల పెటు్ బ డుల్ల పెట్్ందుకల బ డా కంపెనీల్ల, సవ దేశీ, విదేశీ దిగగ జ 
పారిశ్ాామిక వేత్త  ల్ల మ ందుకల వ సుత నాిర్ న్న గ ర్ుత చేశ్ార్ు. ప రిశ ామ ల్ శ్ాఖ్ మంత్రర 
కేటీఆర్ చకర్ వ ఫ లిత్ంగా యాపిల్ , ఆమ జాన్ , అంత్ రాా తీయ మేటీ ఐటీ, ఇత్ ర్ 
కంపెనీల్ యూన్నటుో  హ ైద రాబాద ల్ల ఏరాపటయాాయ న్న టీస్ -ఐఐసీ చెైర్మ న్ 
తెలిపార్ు. పెదద  ప రిశ ామ ల్ తో పాటు సూక్షమ ,చని ,మ ధా త్ ర్ హా ప రిశ ామ ల్ ను 
ప్ ర త్స హ ంచేందుకల త్ గిన రాయతీల్ల అంద జేసేల్ా పర భ త్వం కారాాచ ర్ ణ 
పర ణాళిక ల్ల ర్ూప ందించంద నాిర్ు. త్ దావరా సాి న్నక పారిశ్ాామిక వేత్త  ల్ తో 
ప రిశ ామ ల్ ఏరాపటు చేయంచ  నెైపుణా త్ గ ల్ వారికి, న్నర్ుదయ ాగ య వ త్ కల, త్ గిన 
ఉదయ ాగ , ఉపాధి అవ కాశ్ాల్ ను క లిపంచే ల్ క్షాంతో అన్ని జిల్ాో ల్లో  ఎంఎస్ఎంఈ 



పారిశ్ాామిక వాడ ల్ ను అభివృదిి  చేసుత నాిమ నాిర్ు. ఈ దిశ గా మ ందుగా 
యాదాదిర జిల్ాో  దండుమ ల్ాొపూర్ ల్ల 370 ఎక రాల్లో  ఎంఎస్ ఎంఈ హరిత్ 
ఇండ సి్ రయ ల్ పార్ుొ అభివృదిి  ప నుల్ల త్వ ర్ ల్ల పరా ర్ంభించ నుని టుో  
వెలో్ డించార్ు.  

టీఎస్ -ఐఐసీ ఎండీ వెంక ట న రిసంహారెడిి  మాటాో డుత్ూ.. పారిశ్ాామికాభివృదిదల్ల 
పర భ త్వ ల్ క్షా సాధ న ల్ల టీఎస్ -ఐఐసీ యంతరా ంగం కీల్ క భూమిక 
ప్ షిస్త ంద నాిర్ు. రాబో యే రోజుల్లో  మ రింత్ స మ రి్ వంత్ంగా ప న్నచేసి అనుకలని 
స మ యాన్నకి పరా జెకల్  ప నుల్ ను పూరితచేసి రాష్టా్ ర న్నకి, టీఎస్ -ఐఐసీకి మంచ పేర్ును 
తీసుకలవ చేాందుకల సావత్ంత్రయ దినోత్స వ సూూరితతో పున ర్ంకిత్ం కావాల్ న్న 
అధికార్యంతరా ంగాన్నకి సూచంచార్ు. కార్ాక ామంల్ల టీఎస్ -ఐఐసీ సీఈవో వీ 
మ ధుసూద న్ రావు, సీఈ శ్ాామ్ సుంద ర్ , సీజీఎం గీతాంజ లి, జీఎంల్ల క ళావ త్ర, 

పీవీ రావు, సునీతా బాయ, పీ మ హేశవ ర్ , డీజీఎంల్ల విఠ ల్ , క విత్ , కేఎస్ 
సీతారామ్ , దీప క్ కలమార్ , ఉదయాగ ల్ల, సిబబంది పాల్గగ నాిర్ు. 
------------------------------------------------------------------------ 

పీఆర్ వో టూ టీఎస్ -ఐఐసీ చెైర్మ న్  
 


