
 

తేది12-8-2018 

పత్రికా పకిటన 

తెలంగాణలో దూసుకుపో తున్న ఫార్మ, ల ైప్ స ైన్సెస్ ర్ంగం 

 నననన ననననననననన ననన నననన నననన ననననననన ననననననన 

ననన 

 ననననననననననన తెలంగాణకు పపించ పఖి్యాత Ferring Pharma, Chemo, GSK, 

Syngene, Slayback Pharma, Johnson & Johnson  నననన అనేక నూతన కంపెనీలు 
 tsipass నననననననననన 2015 ననననన ననననన నననననననననన 

నననననన నననననననననననన 700 ననననననననన నననననననననన 

కలియర్ చేసిన పభిుతవం 

 ఇందులో ఇపపటికే నననననన 80 నననన ననననననననననన ననననన 

నననననననన 

 నననననన నననననననననన ననన నననననన 20 ననన నననననననననన 

ననననననన నననననననననననననన 50 ననన ననననననననన నననననన 

ననననన నననననన ననననన నననననన 

 మెతతంగా 70 వేల ఉదయ ాగాల కలపనకు అవకాశం 

 నననననన ననననననననననన నననననన నననననన ననననననననన 

ననననన(10,222) ననననననన నననననననననననన నననననననన తెలంగాణ  

 ననననననన ఏగుమతులోి  36 నననన నననన నననననననన నననననివే  
 ఉతపతుత ల ఏగుమతుల పరెుగుదలలో ననననన ననననకల రెటిటంపు పెరుగుదల 

 ననననననననననననన ననననననననన ననననననన 

ననననననన(ననననననననననన) రెటిటంపు ( 100 ననననననన నననననననన) 

చేయయలనన దీరఘ ననననననననన ననన నననననననననననననన మంత్ర ికెటియయర్ 

 తెలంగాణలో ఫారమ, ల ైప్ సెైనసెస్ పరిశరమ అభివృదిి  రాష్రిట పభిుతవ పాలసీల వలినే అనన మంత్ర ి 

 ననననననన నననననననన నననననన నననననననననననననననన 

ననననన నననన 

 



తెలంగాణ రాష్రట రంలో ఫారమ మరియు ల ైఫ్ సెైనసెస్ రంగం అభివృదిి  పదంలో దూసుకుపో తుననది. 

ఇపపటిక ే భారతదేశంతోపాటు ఆసియయ ఖ్ండంలోనూ ల ైఫ్ సెైనసెస్ రంగంలో పరిశోధన మరియు తయయరీ 

రంగాలోి  అగరగామిగా ఉనన తెలంగాణ, గత నాలుగు సంవతెరాలుగా అనేక  కొతత  కంపెనీలను 

అకరిషంచడంతోపాటు, తెలంగాణలో కారాకలయపాలు నిరవహిసుత నన కంపెనీలు విసతరణ పణిాళికలతో ఫారామ రంగం 

వరిిలుి తుంది. ఇపపటికే పపించ పఖి్యాత Ferring Pharma, Chemo, GSK, Syngene, Slayback Pharma, 

Johnson & Johnson  వంటి అనేక నూతన కంపెనీలు తెలంగాణకల వచాాయి. దీంతో పాటు స్ాా నికంగా ఉనన 

Novartis, Biological E, Laurus Labs, Pulse Pharma వంట ి కంపెనీలు తమ విసతరణ పణిాళికలను 

పకిటించాయి.   

రాష్రట రంలో నూతన పారిశరా మిక అనుమతుల విధానం tsipass పకిటించిన 2015 జనవర ి నుంచి 

ఇపపటిదాకా సుమయరు రాష్రాిటనికల 700 పెటుట బడి పపోి జల్సె కల అమోదం తెలిపింది పభిుతవం. ఇందులో సుమయరు 

వంద వరకు అర్ అండ్ డి రంగంలో ఉనానయంట ేతెలంగాణలో ఉనన పరిశోదన అనుకూల పరిసిితులు అరిం 

అవుతాయి. తెలంగాణలో ఉనన పరిశరమ సననహా పూరవక వాతావరణం వలన సూమయరు 80 శాతం పాిజెకుట లు 

ఇపపటికే తమ పనులు పాిరంభం చేసుకునానయి. ఈ మెతతం పెటుట బడుల వలన సూమయరు 20 వేల హ ైవాాలూా 

పరిశోధన ఉదయ ాగాలతోపాటు 50 వేల ఉదయ ాగాలు పారామ తయయరీ రంగంలో వచేా అవకాశం ఉననది. ఇపపటిదాకా 

నాలుగు సంతెరాలోి  సూమయరు పదివేల రెండువందల కోటి(10,222) రూపాయయల పెటుట బడులను రాష్రిటం 

రాబటటగలిగింద.ి ఇందులో మూడువేల కోటి రూపాయయలు(3000) అర్ అండ్ డి లో ఉనానయి.  

కేవలం నూతన పెటుట బడులను ఆకరిషంచడమ ేకాకుండా రాష్రట రం ఫారామ రంగం ఎగుమతుల విష్రయంలోనూ అదుుతమెైన 

పగిత్రని స్ాధించింది. తెలంగాణ నుంచి జరగిని అనిన ఎగుమతులతో పో లిసనత  కవేలం ల ైఫ్ సెనైసెస్ రంగం ఒకకటే మొతతం 36 

శాతంతో సింహాభాగంగా ఉననది. జాతీయ సగటు మయతంి 1.18 శాతం మయతమిే ఉంటే తలెంగాణ గత నాలుగు 

సంవతెరాలలో ఎగుమతుల విష్రయంలో సుమయరు 2.41 శాతం పరెిగింది. అంటే దేశ సగటుకల రటెిటంపు పెరుగుదలతో 

ఉతపతుత లను ఏగుమత్ర చేసుత ననది.  

 

గత నాలుగు సంవతెరాలలో గౌరవ ముఖ్ామంత్రి కే చందశిేఖ్రరావు తోపాటు పరిశరమల శాఖ్ మంత్రి 

కేట ీ రామయరావు ల ైఫ్ సెైనసెస్ మరియు ఫారామ రంగ అభివృదిికల చేసిన కృషి పరిశరమ అభివృదిికల ఎంతగానో 



దయహదం చేసింద.ి పరిశరమల శాఖ్ మంత్ర ికెట ిరామయరావు అనేక పపించ స్ాా యి కంపెనీల సియివోలను, అగర 

నాయకతావనిన పతిాక్షంగా కలవడంతోపాటు, అమెరికాలో జరిగిన అడావమెండ్ వంటి గలి బల్స కానఫరెన్సె లకు 

హాజరెై తెలంగాణ లో ఉననఅవకాశాలను వివరించడం జరిగింది.   

తెలంగాణ ల ైఫ్ సెైనసెస్ పరంగా అభివృదిి  పటి మంత్ర ి కేట ీ రామయరావు హరషం వాకతం చేశారు. ఇది తెలంగాణ 

పభిుతవ విధానాలకు దకుకతునన పతి్రఫలంగా అభివరిణంచారు. తెలంగాణకు స్ాధామైెననిన ఎకుకవ 

పెటుట బడులు తీసుకురావడంతోపాటు వాట ి దావరా ఇకకడ యువతకు ఉదయ ాగాలు అందించాలనన లక్షాంతో 

తాము పని చేసుత నానమని తెలిపారు. పసిుత తమునన ఫారామరంగ పెరుగుదలతోపాటు ఇకకడి పరిశరమ విలువను 

(వాలూాయిేష్రన్స) రెటిటంపు చేసి 100 బిలియన్స డాలరికు తీసుకుపో వాలని దీరఘకాల లక్షాంతో పని చేసుత నానమని 

తెలిపారు. ఈ లక్ష్యానిన అందుకునేందుకు అనిన విధాలయ కృషి చేస్ాత మని తెలిపారు. ఇపపటికే రాష్రట రంలో ల ైఫ్ 

సెైనసెస్ రంగ అభివృదిికల అనేక చరాలు తీసుకుంటుననటుి  తెలిపారు. హ ైదరాబాద్ ఫారామసిటీ, జినోమ్ వాాలీ 

2.0, మెడికల్స డివసైసెస్ పార్క లయంటి పాిజెకుట లతోపాటు తాజాగా పకిటించిన బీ- హాబ్, ల ైఫ్ సెైనసెస్ ఇనారాసట రకార్ 

ఫండ్, ఇనోనవేష్రన్స ఫండ్ మరియు ల ైఫ్ సెైనసెస్ శిక్షణా కారాకరమయల దావరా రాబో యిే రలజులోి  రాష్రట రంలో ఫారామ 

రంగం పరిఢవిలుి తుందని మంత్రి తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్రిటం శిక్షణ కారాకరమయలోి నూ ముందు వరుసలో  

ఉననద.ి ఇపపటికే యూయస్ ఫారమకోపియయ (US Pharmacopeia) తో  ఒక శిక్షణ సంసిను ఏరాపటు చేసి 

యూనివరీెటీ గరా డూాయేిటికు ఫారమ రంగ నసైపుణా శిక్షణ ఇచేాందుకు అవగాహణ కుదురుాకుననది. వాకలెనుి , 

బయోఫారామ, ఫారమసూాటికల్స తయయర ీ వంట ి ఇతర నసైపుణాాలకు కూడ శిక్షణ అందించేందుకు సిదిం 

అవుతుననది.  

 


