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తెలంగాణ లో స్ాార్్ట మీట ర్ల ఉత్ప తి్ర యూనిట్  
ర్ూ.100 కోటల  పెట్ బ డితో మ ందుకొచ్చిన చెైనా కంపెనీ 

టీఎస్ ఐఐస ీచెైర్ా న్ గాాద రి బాల మ లలల తో హ్ాంగజో  స న్ ర ైజ్ టెకాాల జీ 
కంపెనీ పి త్రనిధుల భేటీ 

10 ఎక రాల సథ  లానిా కేటాయంచాల ని పి త్రపాద న లల 

సీఎం కేసీఆర్ట , మంత్రి కేటీఆర్ట తో చ రిించ్చ స్ానుకూల నిర్ణ యం 
తీసుకలంటామ ని బాల మ లలల  హ్మీ 

((హ ైద రాబాద్ - ఆగ సు్  09 ) 

స్ాార్్ట మీట ర్లను ఉత్ప తి్ర చేసే చెైనాకల చెందిన హ్ాంగజో  స న్ ర ైజ్ టెకాాల జీ కంపెనీ 
తెలంగాణ రాష్్టరంలో యూనిట్ ను ఏరాపటు చేసేందుకల మ ందుకల వ చ్చింది. 
పి భ త్వం భూమి కేటాయసేి  ర్ూ.100 కోటల  పెటు్ బ డిని పెట్ డానికి సంసిదధ  త్ ను 
వా కిం చేసింద.ి గ ర్ువార్ం హ్ాంగజో  స న్ ర ైజ్ టెకాాల జీ కంపెనీ  వ ైస్ పెిసిడెంట్ 
యాంగ్ గావంగ్ ,  డెైర క్ ర్ట డేవిడ్ లియాంగ్ టీఎస్ ఐఐసీ చెైర్ా న్ గాాద రి బాల మ లలల తో 
ప రిశ్ర మ భ వ న్ లో భేటీ అయాార్ు. ఈ సంద ర్భంగా చెైనా కంపెనీ పి త్రనిధులల 
తెలంగాణ నూత్ న పారిశ్రా మిక విధానం(టీఎస్ -ఐపాస్ ) గ రించ్చ తెలలసుకొని 
బాగ ంద ని కితాబిచాిర్ు. స్ాార్్ట మీట ర్ల  త్ యారీకి సంబంధించ్చ త్ మ కల జ ర్ా నీ, 



ఇండోనేషియా, తెైవాన్ దేశ్ాలోల  యూనిటుల  ఉనాాయ ని తెలిపార్ు. స్ాార్్ట విదుాత్ 
మీట ర్ుల , స్ాార్్ట వాట ర్ట మీట ర్ుల , స్ాార్్ట గాాస్ మీట ర్ల ను ఉత్ప తి్ర చేసుి నా టుల  
చెపాపర్ు.  పి పంచ వాాపింగా త్ మ కంపెనీ ఉత్ప త్తి ల కల మంచ్చ మార ెట ంగ్ , 
డిమాండ్ ఉంద ని పేరకెనాార్ు. పరిశ్ర మ ల ఏరాపటుకల ఇండియాలో తెలంగాణ 
రాష్్టరం సుర్ క్షిత్ మ ైనందున ఇకె డ స్ాార్్ట మీటర్ల ఉత్ప తి్ర యూనిట్ ను 
న ల కొల్పందుకల సంసిదధంగా ఉనాామ ని హ్ాంగజో  స న్ ర ైజ్ టెకాాల జీ కంపెనీ 
పి త్రనిధులల బాల మ లలల కల వివ రించార్ు. 10 ఎక రాల సథ  లానిా కేటాయసేి  
తెలంగాణ కల చెందిన పారిశ్రా మిక వేతి్ ల భాగ స్ావమాంతో స్ాార్్ట మీటర్ల ఉత్ప తి్ర 
యూనిట్ ను ఏరాపటు చేస్ాి మ ని తెలిపార్ు. ర ండు ద శ్ లోల  ర్ూ.100 కోటల  
పెటు్ బ డులల పెడ తామ ని, త్ మ యూనిట్ ఏరాపటుతో వ యా మందికి ఉపాధి 
అవ కాశ్ాలల ల భిస్ాి య ని చెైనా కంపెనీ పి త్రనిధులల టీఎస్ ఐఐసీ చెైర్ా న్ కల 
వివ రించార్ు. స్ాార్్ట మీట ర్ల ఉత్ప తి్ర యూనిట్ ఏరాపటు విష్ట యానిా సీఎం కేసీఆర్ట , 
ప రిశ్ర మ ల శ్ాఖ మంత్రి కేటీఆర్ట ది షి్ కి తీసుకలవ ళ్లల  రాష్్టరంలో సథ  లానిా కేటాయంచేలా 
చూస్ాి న ని చెైనాకల చెందిన హ్ాంగజో  స న్ ర ైజ్ టెకాాల జీ కంపెనీ పి త్రనిధుల కల టీఎస్ 
ఐఐసీ చెైర్ా న్ గాాద రి బాల మ లలల  హ్మీ ఇచాిర్ు. ఈ సంద ర్భంగా భేటీలో తెలంగాణ 
పారిశ్రా మికవేతి్ ల స మాఖా (టీఐఎఫ్ ) అధా క్షుడు కే సుధీర్ట ర డిి  పాలగొ నాార్ు.  
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