
 

తేది12-8-2018 

త్రికా ప్రకటన 

తెలంగాణలో దూసుకుపోతునన ఫాయమ, లైప్ సైన్సెస్ యంగం 

 నూతన కంపెనీలతో రాక పాటు ఉనన కంపెనీల విసతయణ బాట 
 నాలుగేళ్లలో తెలంగాణకు ప్రంచ ప్రఖ్యాత Ferring Pharma, Chemo, GSK, Syngene, 

Slayback Pharma, Johnson & Johnson  వంటి అనేక నూతన కంపెనీలు 
 tsipass ప్రకటించిన 2015 జనవరి నంచి ఇటిదాకా సుమారు రాష్ర్టానికి 700 పెటుాఫడి 

ప్రపోజల్సె కిలమర్ చేసిన ప్రభుతవం 
 ఇందులో ఇటికే సూమారు 80 శాతం ప్రాజెకుాల నలు ప్రాయంబం 
 మెతతం పెటుాఫడుల వలన సూమారు 20 వేల హైవ్యాల్యా రిశోధన ఉద్యాగాలతోపాటు 50 వేల 

ఉద్యాగాలు పారామ తయారీ యంగంలో వచేే అవకాశం 
 మెతతంగా 70 వేల ఉద్యాగాల కలనకు అవకాశం 
 నాలుగు సంతెరాలోల సూమారు దివేల రండువందల కోటల(10,222) రూపాయాల పెటుాఫడులన 

రాఫటిాన తెలంగాణ  
 తెలంగాణ ఏగుభతులోల 36 శాతం లైఫ్ సైన్సెస్ యంగానివే  
 ఉతతుతల ఏగుభతుల పెరుగుదలలో జాతీమ సగటుకి రటిాంపు పెరుగుదల 
 ప్రసుతతమునన ఫారామయంగ రిశ్రభ విలువన(వ్యల్యాయేషన్) రటిాంపు ( 100 బిలిమన్ డాలయలకు) 

చేయాలనన దీయఘ లక్ష్యంతో ని చేసుతనానభనన భంత్రి కెటియార్ 
 తెలంగాణలో ఫాయమ, లైప్ సైన్సెస్ రిశ్రభ అభివృదిద రాష్ర్ా ప్రభుతవ పాలసీల వలలనే అనన భంత్రి  
 తెలంగాణ రాష్ర్ాం శిక్ష్ణ కాయాక్రమాలోలనూ ముందు వరుస 

 
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫాయమ భరియు లైఫ్ సైన్సెస్ యంగం అభివృదిధ దంలో దూసుకుపోతుననది . ఇటికే 

భాయతదేశంతోపాటు ఆసియా ఖండంలోనూ లైఫ్ సైన్సెస్ యంగంలో రిశోధన భరియు తయారీ యంగాలోల అగ్రగామిగా 
ఉనన తెలంగాణ, గత నాలుగు సంవతెరాలుగా అనేక  కొతత కంపెనీలన అకరిషంచడంతోపాటు, తెలంగాణలో 



కాయాకలాపాలు నియవహిసుతనన కంపెనీలు విసతయణ ప్రణాళికలతో ఫారామ యంగం వరిధలులతుంది . ఇటికే ప్రంచ ప్రఖ్యాత 
Ferring Pharma, Chemo, GSK, Syngene, Slayback Pharma, Johnson & Johnson  వంటి 
అనేక నూతన కంపెనీలు తెలంగాణకి వచ్చేయి . దీంతో పాటు స్థథనికంగా ఉనన Novartis, Biological E, 
Laurus Labs, Pulse Pharma వంటి కంపెనీలు తభ విసతయణ ప్రణాళికలన ప్రకటించ్చయి.   

రాష్ట్రంలో నూతన పారిశ్రామిక అనభతుల విధానం tsipass ప్రకటించిన 2015 జనవరి నంచి 
ఇటిదాకా సుమారు రాష్ర్టానికి 700 పెటుాఫడి ప్రపోజల్సె  కి అమోదం తెలిపంది ప్రభుతవం.  ఇందులో సుమారు వంద 
వయకు అర్ అండ్ డి యంగంలో ఉనానమంటే తెలంగాణలో ఉనన రిశోదన అనకూల రిసిధతులు అయధం అవుతాయి. 
తెలంగాణలో ఉనన రిశ్రభ స్ననహా పూయవక వ్యతావయణం వలన సూమారు 80 శాతం ప్రాజెకుాలు ఇటికే తభ నలు 
ప్రాయంబం చేసుకునానయి. ఈ మెతతం పెటుాఫడుల వలన సూమారు 20 వేల హైవ్యాల్యా రిశోధన ఉద్యాగాలతోపాటు 
50 వేల ఉద్యాగాలు పారామ తయారీ యంగంలో వచేే అవకాశం ఉననది. ఇటిదాకా నాలుగు సంతెరాలోల సూమారు 
దివేల రండువందల కోటల(10,222) రూపాయాల పెటుాఫడులన రాష్ర్ాం రాఫటాగలిగంది. ఇందులో మూడువేల కోటల 
రూపాయాలు(3000) అర్ అండ్ డి లో ఉనానయి.  

కేవలం నూతన పెటుాఫడులన ఆకరిషంచడమే కాకుండా రాష్ట్రం ఫారామ యంగం ఎగుభతుల విషమంలోనూ అదుుతమైన ప్రగతిని 
స్థధంచింది. తెలంగాణ నంచి జరిగన అనిన ఎగుభతులతో పోలిస్నత కేవలం లైఫ్ సైన్సెస్ యంగం ఒకకటే మొతతం 36 శాతంతో 
సింహాభాగంగా ఉననది. జాతీమ సగటు మాత్రం 1.18 శాతం మాత్రమే ఉంటే తెలంగాణ గత నాలుగు సంవతెరాలలో 
ఎగుభతుల విషమంలో సుమారు 2.41 శాతం పెరిగంది. అంటే దేశ సగటుకి రటిాంపు పెరుగుదలతో ఉతతుతలన ఏగుభతి 
చేసుతననది.  

 

గత నాలుగు సంవతెరాలలో గౌయవ ముఖాభంత్రి కే చంద్రశేఖయరావు తోపాటు రిశ్రభల శాఖ భంత్రి కేటీ 
రామారావు లైఫ్ సైన్సెస్ భరియు ఫారామ యంగ అభివృదిధకి చేసిన కృషి రిశ్రభ అభివృదిధకి ఎంతగానో ద్యహదం 
చేసింది. రిశ్రభల శాఖ భంత్రి కెటి రామారావు అనేక ప్రంచ స్థథయి కంపెనీల సియివోలన, అగ్ర నామకతావనిన 
ప్రతాక్ష్ంగా కలవడంతోపాటు, అమెరికాలో జరిగన అడావమెండ్ వంటి గ్లలఫల్స కానపరన్ె లకు హాజరై తెలంగాణ లో 
ఉననఅవకాశాలన వివరించడం జరిగంది.   



తెలంగాణ లైఫ్ సైన్సెస్ యంగా అభివృదిధ టల భంత్రి కేటీ రామారావు హయషం వాకతం చేశారు. ఇది తెలంగాణ ప్రభుతవ 
విధానాలకు దకుకతునన ప్రతిపలంగా అభివరిణంచ్చరు. తెలంగాణకు స్థధామైననిన ఎకుకవ పెటుాఫడులు 
తీసుకురావడంతోపాటు వ్యటి దావరా ఇకకడ యువతకు ఉద్యాగాలు అందించ్చలనన లక్ష్యంతో తాము ని చేసుతనానభని 
తెలిపారు. ప్రసుతతమునన ఫారామయంగ పెరుగుదలతోపాటు ఇకకడి రిశ్రభ విలువన  (వ్యల్యాయేషన్) రటిాంపు చేసి  
100 బిలిమన్ డాలయలకు తీసుకుపోవ్యలని  దీయఘకాల లక్ష్యంతో ని చేసుతనానభని తెలిపారు. ఈ లక్ష్యానిన 
అందుకునేందుకు అనిన విధాలా కృషి చేస్థతభని తెలిపారు. ఇటికే రాష్ట్రంలో లైఫ్ సైన్సెస్ యంగ అభివృదిధకి అనేక 
చయాలు తీసుకుంటుననటుల తెలిపారు. హైదరాబాద్ ఫారామసిటీ, జినోమ్ వ్యాలీ 2.0, మెడికల్స డివైసెస్ పార్క లాంటి 
ప్రాజెకుాలతోపాటు తాజాగా ప్రకటించిన బీ - హాబ్, లైఫ్ సైన్సెస్ ఇన్ఫ్పాసరకేర్ పండ్, ఇనోనవేషన్ పండ్ భరియు లైఫ్ 
సైన్సెస్ శిక్ష్ణా కాయాక్రమాల దావరా రాబోయే రోజులోల రాష్ట్రంలో ఫారామ యంగం రిఢవిలులతుందని భంత్రి తెలిపారు. 
తెలంగాణ రాష్ర్ాం  శిక్ష్ణ కాయాక్రమాలోలనూ ముందు వరుసలో  ఉననది.  ఇటికే యూమస్ ఫాయమకోపయా ( US 
Pharmacopeia) తో  ఒక శిక్ష్ణ సంసదన ఏరాటు చేసి యూనివరీెటీ గ్రాడ్యాయేటలకు ఫాయమ యంగ నైపుణా శిక్ష్ణ 
ఇచేేందుకు అవగాహణ కుదురుేకుననది. వ్యకిెనల, ఫయోఫారామ, ఫాయమసూాటికల్స తయారీ వంటి ఇతయ నైపుణాాలకు 
కూడ శిక్ష్ణ అందించేందుకు సిదదం అవుతుననది.  

 


