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తెలంగాణ ప్రభుత్వ విధానాలతోనే రాష్ర్టంలోకి భారీ పెట్టటఫడులు- మంత్రి కెటి రామారావు 
 

 తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో మంఒయు చేసుకును సికె బిరాా గ్రూప్ 
 రాష్ట్రంలో రండు వేల కోటా పెట్టటఫడి పెటటనును ఓరిమంట్ సిమంట్ కంపెనీ 
 కంపెనీ విసతయణ ద్వవరా 4వేల ఉద్యోగాలు, రోక్షంగా భరో నాలుగు వేల ఉద్యోగాలు 
 స్ధీనికులకే ఉద్యోగాలు కల్ూంచాలని కంపెనీని కోరిన భంత్రి, అవసయం అయితే ప్రతేోకంగా శిక్షణా కేంద్రానిు 

ఏరాూట్ట చేస్ధతభను భంత్రి 
 భంచిరాోల లోని దేవాపూర్ లోని త్భ సిమంట్ ప్ాంట్ విసతయణ 
 టిమస్ మండిసి నుంచి ప్ాంట్ విసతయణ మేయకు లైమ్ స్టటన్ సయపరాకు ఒూందం 
 భంత్రి కెటియార్, గ్రూప్ చైయమన్ సికె బిరాా సభక్షంలో జరిగిన మంవోయు 
 తెలంగాణలోని రిశ్రభల స్నుహాపూయవక వాతావయణం, ప్రిశ్రామిక విధానల టా  ప్రసంశలు కురింపంచిన 

సికె బిరాా 
 

ప్రసుతత్ం రాష్ట్రంలో కాయోకలాప్లు నియవహిసుతను ఓరిమంట్ సిమంట్ ఫ్యోకటరీ త్న భారీ విసతయణ ప్రణాళికల ను 
ఈరోజు ప్రకటించింది. ప్రసుతత్ం భంచిరాోలలోని దేవపూర్ లో ఉను సీకే బిరాా గ్రూపు త్న సిమంట్ ఫ్యోకటరీని సుమారు 
రండు వేల కోటా రూప్మల పెట్టటఫడితో విసతరించ నునుట్టా కంపెనీ తెల్పంది. ఈరోజు జరిగిన కారాోక్రభంలో 
తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో ఈమేయకు ఒక అవగాహణ ఒూంద్వనిు కుదురుుకునుది. తెలంగాణ రిశ్రభల శాఖ భంత్రి 
కెటి రామారావు, సికె బిరాా గ్రూప్ చైయమన్ సికె బిరాాలు హైదరాబాద్ లో జరిగిన అవగాహాణ ఒూంద సమావేశంలో 
ప్లోోనాురు.   

 
కంపెనీ తుది అనుభతులు పందే క్రిమ వేగంగా జరుతునుదని, త్వయలోనే అనిు అనుభతులు కేంద్రం నుంచి 

లభిస్ధతమని  గ్రూపు చైయమన్ సికె బిరాా తెల్ప్రు. త్వయలోనే విసతయణ నులు ప్రాయంబం అవతామనాురు. దంతో 
ప్రసుతత్ం ఉను తెలంగాణలో ఉను  అదుుత్మైన ప్రిశ్రభల స్నుహపూయవక వాతావయణం గురించి సికె బిరాా ప్రసంశలు 
కురింపంచారు.  కొత్తగా ఏయూడిన రాష్ర్టం అయినూటికీ తెలంగాణ దేశంతో ఇూటికే అనేక వినూత్ుమైన ప్రభుత్వ 
ప్లసీలతో మందువరుసలో ఉందని, మఖోంగా ప్రిశ్రామిక విధానాలతో రిశ్రభల వరాోలోా భంచిపేరు 



సంప్దించుకుందని తెల్ప్రు. కంపెనీ విసతయణ ద్వవరా తెలంగాణ విధానాల టా త్భ గ్రూప్ విశావస్ధనిు 
ప్రకటిసుతనాుభని తెల్ప్రు.   
  
 

కొత్త రిశ్రభలకు పెట్టటఫడులను అకరిషంచడంతోప్ట్ట ఉను రిశ్రభలకు భరింత్ సహాకరించడం, మూత్డిన 
రిశ్రభలను తెరిపంచడం వంటి అంశాల కోసం ఫహుమఖ వ్యోహంతో మందుకు పతునాుభని భంత్రి కెటి 
రామారావు తెల్ప్రు. ఈ మేయకు ఇూటికే సిరూూర్ పేర్ మిలుా తిరిగి తెరిపంచడంతో విజమం స్ధధంచాభని,  ఈ 
రోజు ఒరిమంట్ సిమంట్స విసతయణకు అంగీకాయం కుదిరిందనాురు.  ఓరిమంట్ సిమంట్స విసతయణ ద్వవరా రండువేల 
కోటా రూప్యాల నూత్న పెట్టటఫడులు తెలంగాణ రాష్ర్టటనికి వసుతందని రిశ్రభల శాఖ భంత్రి కెటి రామారావు 
తెల్ప్రు. ఈ  ప్ాంట్ట  విసతయణ ద్వవరా సుమారు నాలుగు వేల భందికి ప్రత్ోక్ష ఉప్ధతోప్ట్ట రోక్షంగా భరి 8 
వేలభందికి ఉప్ధ లభిసుతందనాురు. కంపెనీలో స్ధానిక యువకులకే ఉద్యోగ అవకాశాలు దకేేలా చూడాలని కంపెనీని 
కోరాభనాురు. ఇందుకోసం అవసయం అయితే ఒక శిక్షణ కేంద్రానిు సైత్ం ఏరాూట్ట చేస్ధతభని భంత్రి తెల్ప్రు. 
దంతోప్ట్ట తెలంగాణలో ఇత్య యంగాలోా పెట్టటఫడులు పెట్టటలని కోరాభనాురు. సికె బిరాా విసతయణ ప్రకటన ద్వవరా 
ప్రిశ్రామిక వరాోలోా తెలంగాణ టా  భరింత్ విశావసం పెరుగుతుందని, భరినిు నూత్న పెట్టటఫడులు రాష్ర్టటనికి 
వస్ధతమను అశాభావానిు భంత్రి వోకతం చేశారు.  

మంవోయు ఒూందం సమావేశంలో తెలంగాణలో గత్ నాలుగేళ్ాలో జరిగిన అభివృదిిని, వివిధ ప్రభుత్వ 
థకాలను, ప్రభుత్వ ప్రాధానోత్లను భంత్రి కెటియార్, సికె బిరాాకు  వివరించారు. రాష్ర్టం ఏయూడిన తొల్నాళ్ా నుంచే 
ప్రాథమిక సభసోలను గురితంచి వాటిని రిషేరిస్తత అభివృదిి థంలో నడుసుతనాుభని తెల్ప్రు. ప్రజలకు అవసయం 
అయిన తాగునీరు కోసం మిషన్ బగీయథ, స్ధగునీటి కోసం నూత్న ప్రాజెకుటల నిరామనం, సంక్షేభం కోసం అనేక 
కాయోక్రమాలు చేట్టటభని తెల్ప్రు. మందుగా కరంట్ట కొయత్ నుంచి అనిు వరాోలకు సైత్ం నియంత్యం కరంట్ట 
సయరా చేస్న స్ధీయి చేరుకునాుభనాురు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్యదయశక విధానాలను రిగణలోకి తీసుకొని అనేక 
నూత్న పెట్టటఫడులు రాష్ట్రంలోకి గత్ నాలుగు సంవత్సరాలలో వచాుమని , నూత్న పెట్టటఫడులతో ప్ట్ట ప్రసుతత్ం 
రాష్ట్రంలో కాయోకలాప్లు నియవహిసుతను అనేక కంపెనీలు , సంసాలు పెది ఎతుతన రాష్ట్రంలో పెట్టటఫడులు పెడుతునుమని  
తెల్ప్రు.  

 
ఈ సమావేశంలో రిశ్రభల శాఖ మఖో కాయోదరిశ జయేష్ యంజన్ తోప్ట్ట టీఎస్. ఎం. డి. సి ఛైయమన్ శేరి 

సుభాష్ రడిి, మేనేజంగ్ డైయకటర్   భల్ససర్ ఉనాురు.  
 


