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త్రికా ప్రకటన 

బిల్ట్ కంపెనీ పునరుద్ధరణకు ప్రణాళికలకు ప్రభుత్వ అమోద్ం 

 కార్మమక క్షపాతిగా, ఖాయిలా డ్డ ర్మశ్రమల పునరుద్ధరణలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం 
 బిల్ట్ పునరుద్దరణతో కనీసం వంద్ల కుటంబాలకు తిర్మగి ఉపాధి 
 తెలంగాణ రాష్ర్్ం ఏరడ్డానికి పూరవం 2014 ఏప్రిల్ట నెలలో బిల్ట్ మూత్ 
 కంపెనీ పునరుద్దరణ కోసం లుమారుు కంపెనీ యాజమానయం, కార్మమకులతో ప్రభుత్వ చరచలు 
 ప్రభుత్వవనికి కంపెనీ నంచి రావాల్ససన ననలు , విద్యయత్ బకాయిలు , అటవీ శాఖకు రావాల్ససన బకాయిలన 

విడ్త్ల వారీగా చెల్సుంచంద్యకు ఒపుకునన ప్రభుత్వం  
 కంపెనీ పాుంట్ అధునికీకరణ కోసం అద్నంగా 125 కోటు పెట్బడి పెట్ననన కంపెనీ   
 ఈ ప్రభుత్వం కార్మమక క్షపాతి అని , కార్మమకుల బతుకులు బాగు చయడ్ం కోసం ఖాయిలా డిన ర్మశ్రమలన 

పునరుద్ధర్మంచ విధానానిన  కొనసాగిస్తునానమనన మంత్రి కెటియార్ 
 కంపెనీ యాజమానయంతో లుమారుు చరచలు నిరవహంచిన ఉముఖయమంత్రి కడియం , మంత్రులు కెటియార్, 

చంద్యలాల్ట, నాయిని 
 ప్రభుత్వవనిన కొనియాడిన కంపెనీ ప్రతినిధులు, సంతోషంలో కార్మమకులు... ప్రభుత్వవనికి ధనయవాదాలు 

  

తెలంగాణలో ఖాయిలా డిన ర్మశ్రమలు ఒకొొకొటి పునరుద్ధరణకు సిద్ధమవుతునానయి. మొనన రామగుండ్ం 
ఎరువుల కరామగారం , నినన సిర్పర్ పేర్ మిలుు పునరుద్దరణకు నోచుకోగా నేడు మరో  ఖాయిలా డిన ర్మశ్రమ 
బలాుర్ పూర్ ఇండ్స్్ర్టస్ ల్సమిటెడ్ ( బిల్ట్) పునరుద్ధరణకు సిద్దం అవుతుననది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు కంపెనీ 
పునరుద్దరణ ప్రణాళికలన అమోదించింది. తెలంగాణలో కొత్ు ర్మశ్రమల ఏరాటతోపాట మూత్ డిన ర్మశ్రమలన 
పునరుద్దర్మంచాలనన ముఖయమంత్రి మారగద్రశనంలో ముంద్యకు సాగుతునన త్మకు ద్కిొన మరో విజయంగా ర్మశ్రమల 
శాఖ మంత్రి కెటి రామారావు ఈ సంద్రభంగా అభిప్రాయడాడరు. బిల్ట్ పునరుద్దరణతో అనేక వంద్ల కుటంబాలకు 
తిర్మగి ఉపాధి లభిస్తుంద్నానరు. ఈ ప్రభుత్వం కార్మమక క్షపాతి అని , కార్మమకుల బతుకులు బాగు చయడ్ం కోసం 
ఖాయిలా డిన ర్మశ్రమలన పునరుద్ధర్మంచ విధానానిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలు చస్తుంద్ని  తెల్సపారు.  గిర్మజన 



ప్రాంత్మైన భూపాలల్సులో ఈ ర్మశ్రమ పునరుద్ధరణ దావరా అకొడ్ నిచస్తునన కార్మమకులతో పాట కొత్ువార్మకి కూడా 
ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగవుత్వయని , ఇంద్యకోసం ప్రభుత్వం త్న సాయశకుులా కంపెనీ పునరుద్ధరణకు సాయం 
అందిస్తుంద్ని మంత్రి తెల్సపారు. 

తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏరడ్డానికి పూరవం 2014 ఏప్రిల్ట నెలలో బిల్ట్ మూత్ డింది. దంతో 750 కుటంబాలు 
ఉపాది కొలోయారు. దంతోపాట రోక్షంగా వంద్ల మంది ఉపాది కోలోయారు.  ఇనిన రోజులు ఉపాధి లేకుండా 
కంపెనీ మూత్తో ఇబబంద్యలు డిన అకొడి కార్మమకులన ఆద్యకోవాలనన తెలంగాణ ప్రభుత్వ లక్షయంతో లుమారుు 
కంపెనీ యాజమానయంతో ప్రభుత్వం చరచలు జర్మపంది. ఇంద్యలో భాగంగా బలాుర్ పూర్ ఇండ్స్ట్రీస్ ల్సమిటెడ్(బిల్ట్) 
కంపెనీ ప్రతినిధులతో ఉ ముఖయమంత్రి , విదాయశాఖ మంత్రి కడియం శ్రీహర్మ , ర్మశ్రమల శాఖ మంత్రి కె. 
త్వరకరామారావు, రాయటక, గిర్మజన శాఖ మంత్రి చందూలాల్ట లు మారుు చర్మచంచారు. ఖాయిలా డిన ర్మశ్రమలన 
పునరుద్ధర్మంచి, ఆ కంపెనీల కార్మమకులన ఆద్యకోవడ్ంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం త్న పూర్ము సాయసహకారాలు 
అందిస్తుంద్ని కంపెనీ ప్రతినిధులకు మంత్రులు హామీ ఇచాచరు. భూపాలల్సు జిలాు కమలాపూర్ రేయాన్సస ఫ్యయక్రీ(బిల్ట్) 
పునరుద్ధరణ కోసం మంత్రులు గత్ రండు సంవత్సరాలుగా ఆ కంపెనీ యాజమానయం , ప్రతినిధులు, కంపెనీ కార్మమకులు, 
కార్మమక శాఖ అధికారులు , కార్మమక సంఘాల నేత్లతో లు సమావేశాలు పెటి్ కంపెనీ పునరుద్ధరణకోసం చర్మచంచారు. 
గత్ నెల ప్రభుత్వంతో జర్మగిన చరచల సంద్రభంగా కంపెనీ పునరుద్దరణపైన వెన్నే నిరణయం తీస్తకోవాలని 
వారంరోజులోుగా త్మ వద్దకు ప్రణాళికలతో రావాలని కోరారు. ఈ మేరకు కంపెనీ ఇచిచన పునరుద్దరణ ప్రణాళికలకు 
ముఖయమంత్రి అమోద్ం తెల్సపారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వవనికి కంపెనీ నంచి రావాల్ససన ననలు , విద్యయత్ బకాయిలు , 
అటవీ శాఖకు రావాల్ససన బకాయిలన విడ్త్ల వారీగా చెల్సుంచంద్యకు ప్రభుత్వం ఒపుకుననది. కంపెనీ పాుంట్ 
అధునికీకరణ కోసం కంపెనీ అద్నంగా రు. 125 కోటు పెట్బడి పెట్నననది.    

తెలంగాణ ప్రభుత్వం త్రపునంచి కమలాపూర్ రేయాన్సస ఫ్యయక్రీ(బిల్ట)్ పునరుద్ధరణకు అమోద్ం రావడ్ంతో 
కంపెనీ యాజమానయం సంతోషం వయకుం చసింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సహకారంతో త్వము అతి త్వరలో కంపెనీని 
పునరుద్ధర్మంచ ప్రయత్వనలోు ఉనానమనానరు. ప్రభుత్వ చొరవతో కంపెనీ పునరుద్దరణ కావడ్ం టు కార్మమకులు హరషం 
వయకుం చస్తునానరు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వవనికి ధనయవాదాలు తెల్సపారు.   

 


